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Szeretettel hívjuk idén is 
gyülekezetünk hittanosait 
nyári napközis 
táborunkba. Az Ősz 
utcába. Lesznek bibliai 
történetek, sok játék, 

éneklés és kirándulás. Napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd 
és uzsonna). Várjuk szülők 
jelentkezését is segítőnek, ill. egy-
egy napra gyümölcsöt, süteményt 
kérünk (de jó a palacsinta is!). 

Minden nap 8-
16 óráig va-
gyunk együtt. 
Résztvételi díj: 
10 000 forint, 
amiből lehet 

kedvezményt 
kérni. 

Jelentkezni: 06-20-55-86-011-es 
telefonszámon vagy a 

vacalsovaros.ref@gmail.com címen. 
 
 
 
 
 

ÜNNEPI ALKALMAK A TEMPLOMBAN: 
- bűnbánati áhítatok hétfőtől péntekig 18 órai kezdettel, 
- konfirmandusok nyílt vizsgája szombaton 16 órakor, 
- pünkösd vasárnap és hétfőn úrvacsorás istentisztelet. 

 

SZERETETVENDÉGSÉG: 
 hétfőn az istentisztelet után közvetlenül szendvics és 

sütemény a gyülekezeti ház teraszán (Ősz u. 5.). 
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Vác - A l sóv áro s i  Re fo r mát us  M is sz i ó i  
Egy ház kö zs ég  a l ka l m i  é r t es í t ő j e   

  

2022. május 31. Pünkösd III. évf. 2. szám  
 

„A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem 
tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, 

aki a Szentlélektől született.” (János 3:8) 
 
 

A Szentlélektől születés titkát 
magyarázza Jézus egy Niko-
démus nevű főembernek. Az 
újjászületésről beszél neki, 
amely több wellnessnél, egy 
felfrissítő hosszúhétvégénél. 
Pedig ezek után is szoktuk 
mondani: „mintha újjászület-
tem volna”. A Szentlélektől 
való újjászületés egyrészt 
tartós, hatása nem múlik el 
a dolgos hétköznapokkal. 
Másrészt lényünk mélyét 
érinti, nem csupán a fáradt 
testet. „Az újjászületés ter-
mészetfeletti, de mégis csen-
des folyamat. Erődítések le-
rombolását jelenti, de a föld 
nem remeg bele. Egy templom 
fölépülését jelenti, de egyet-
len kalapácsütés sem hallat-
szik. Az újjászületés a nap-
fölkeltéhez hasonlít.  Harso-
naszó nélkül megy végbe, de 
szárnyai alatt csodák rejtőz-
nek” (Spurgeon). 

Amikor a Szentlélek elkezd 
fújni, akárcsak a szél, titok-
zatos erőivel elkezdi létemet 
belülről mozgatni, és hatásá-
ra kimozdulok önmagamból. 
Nem kívülről mozgat a lel-
kész, a házastársam, a gye-
rekem, a gyülekezetem. Nem 
mások unszolnak, hogy men-
jek templomba, olvassam a 
Bibliát. A Szentlélek bennem 
belülről mozdul meg a maga 
életével és áthat engem. 
Egyszer egy misszionárius 
azt mondta: Ti európaiak 
olyanok vagytok, mint az a 
kő, amit a patakból fölve-
szek. Kívül nedves, de ha 
megtöröm, belül száraz. Az 
európai keresztyénség hideg-
gé és szárazzá vált. De nem 
annyi az élet, ameddig elju-
tottunk. Több a hit, több az 
élet, több a keresztyénség és 
ezt a többet szabad keresni, 
akarni, kérni. 



KONFIRMANDUSAINK BEMUTATKOZÁSA 
 

Kondér Benedek vagyok, Vácon születtem, itt 
is élek a családommal, akik a legfontosabbak 
nekem és mindig mellettem állnak. Már az 
óvodában, majd az általános iskolában is jár-
tam hittanórára. A konfirmáció-előkészítő során 
sok szép és értékes gondolattal ismerkedtem 
meg. A péntek délutáni foglalkozások a hitem 

megerősítését segítették elő. Áldó igéje: „Jézus Krisztus teg-
nap, ma és mindörökké ugyanaz” (Zsid. 13:8). 
Simák Dominik Ádám vagyok, 7. osztályban 
tanulok. Állattenyésztő szakirányba szeretnék 
továbbtanulni. A konfirmáció nekem feléb-
resztette a hitemet. Örülök, hogy amit itt ta-
nultam, el tudom vinni magammal, hogy ne 
tévedjek le Isten útjáról. Legérdekesebb 
számomra a Bibliában, hogy meg tudtam 
figyelni Jézus tevékenységét a földön. A legfontosabb szá-
momra hogy megtartsam az Isten útját. Áldó igéje: „Maga az 
Úr, a te Istened vonul majd veled, nem hagy cserben téged.” 
(V.Móz.31:6) Szakály Anna Fruzsina vagyok, 13 éves, a váci 

Piarista Gimnázium 8. osztályos tanulója. A 
konfirmációra való felkészülés során sok 
mindent tanultam még a vallásról, Istenről, és 
úgy érzem, ezáltal sokat erősödött a ke-
resztyén hitem. Tudom, hogy Isten mindig 
velem van, hozzá bármikor fordulhatok. A 
konfirmációval pedig fogadalmat szeretnék 

tenni Istennek, és hálát adni, hogy gyermeke lehetek. Áldó 
igéje: „Kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, 
zörgessetek, és megnyittatik nektek” (Mt.7:7). 
Szőke Szilárd Attila vagyok. Szeretek 
kosárlabdázni és mostanában szívesen edzek 
kondigépen is. Iskolába a gödöllői református 
líceumba járok. A hit dolgaival már 
koragyermekkoromtól fogva ismerkedem, ezért 

a konfirmációs képzésben számomra nem sok új volt, inkább 
rendszerezte az eddigi ismereteimet. Áldó igéje: „Harcold meg 
a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet” I. Tim. 6:12). 
Tóth Judit Boglárka vagyok, 
most végzek a Váci Juhász 
Gyula Általános Iskolában. 14 
éves vagyok, az öcsémmel fogok 
konfirmálni. A konfirmációs óra 
sokat segített abban, hogy 
többet tudjak meg Istenről, a 
templomról és az emberekről. A konfirmáció során megis-
merhettem új embereket, és sokat tanulhattam tőlük. Rájöt-
tem, hogyha nem áll mellettem senki, Isten felé bármikor 
fordulhatok, hiszen Ő meghallgat, tanácsokat ad nekem. Ál-
dó igéje: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, 
enyém vagy!” (Ézsaiás 43:1). Tóth Tamás András vagyok, a 
Váci Juhász Gyula általános iskolába járok. Örülök, hogy a 
testvéremmel tudok konfirmálni. Így most ketten, egymást 
segítve készülhetünk a hitünk megerősítésére. A konfirmáci-
ós órák még inkább erősítették a keresztyén hitet bennem. 
Áldó igéje: „Ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és 
mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem 
több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál?” (Máté 
6:25). 
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