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Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek 

… egészen a föld végső határáig. (ApCsel. 1,8 ) 

Bak Dávid 4.b osztályos tanuló rajza 
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Ige: ApCsel 1,8-11 
 
1. Sokszor elgondolkodtam már a mai 

ünnep lényegén. Azon, hogyan lehet az Ál-
dozócsütörtök ünnepét megérteni? Hogy 
mi történt ezen a napon Jézus Krisztussal, 
azt szerintem a legtöbben már jól tudják, 
vagy legalábbis hallottatok róla. 

Az ApCsel 1. része így tudósít Jézus utol-
só földi napjáról: Jé-
zus ezeket mondja 
tanítványainak: 
„Ellenben erőt kaptok, 
amikor eljön hozzátok 
a Szentlélek, és tanú-
im lesztek Jeruzsá-
lemben, egész Júdeá-
ban és Samáriában, 
sőt egészen a föld vég-
ső határáig.”  

Miután ezt mondta, 
szemük láttára fel-
emeltetett, és felhő 
takarta el őt a szemük 
elől. Amint távozása 
közben feszülten néz-
tek az ég felé, íme, két 
férfi állt meg mellet-
tük fehér ruhában, és 
ezt mondta: „Galileai 
férfiak, miért álltok itt 
az ég felé nézve? Ez a 
Jézus, aki felvitetett 
tőletek a mennybe, 
úgy jön el, ahogyan 
láttátok őt felmenni a 
mennybe.” ApCsel. 1,8-11 

Nagyon egyszerű dolog történt Jézussal: 
beszélt tanítványaival, majd pedig Isten 
felemelte őt a földről a mennybe. Teljesen 
mégsem láthattak mindent, mert ezt a kü-
lönleges jelenséget végül egy felhő eltakar-
ta a szemük elől. 

A Biblia több helyen utal arra, hogy Jé-
zus a mennybe ment ekkor – ez nem kér-
dés. Sokkal érdekesebb és fontosabb az a kér-
dés, hogy miért ment fel a mennybe? 

2. Mielőtt válaszolnék, szeretném, ha 
együtt elmondanánk az Apostoli Hitvallást. 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyá-
ban, mennynek és földnek Teremtőjében. 
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszü-
lött Fiában, a mi Urunkban, aki fo-
gantatott Szentlélektől, született 
Szűz Máriától, szenvedett Poncius 
Pilátus alatt; megfeszítették, meg-

halt és eltemették. Alászállt a pok-
lokra, harmadnapon feltámadt 
a halottak közül, fölment a menny-
be, ott ül a mindenható Atya Isten 
jobbján, onnan jön el ítélni élőket 
és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hi-
szem az egyetemes anyaszentegyházat, 
a szentek közösségét, a bűnök bocsána-
tát, a test feltámadását és az örök életet. 

Ámen. 
Az Apostoli Hitvallás 
középső része Jézus 
Krisztus életéről be-
szél. Kiderül belőle, 
hogy az Isten Fia azt 
vállalta magára, hogy 
elhagyja egy időre a 
mennyei dicsőségét, 
kényelmét és gazdag-
ságát csupán azért, 
hogy bennünket, em-
bereket megmenthes-
sen. Jézus 33 éven ke-
resztül emberi testben 
és nagyon egyszerűen 
élt. Pedig király volt, a 
Mindenható Isten Fia. 
Rövid életében semmi 
dicsőség nem volt, leg-
feljebb két dolgot lehet 
mégis megemlíteni: 
születése után a keleti 
bölcsek hódoltak előtte 
a jászol mellett. De az 
akkori király, Heródes 
már akkor meg akarta 

öletni. 
virágvasárnap, amikor szamárháton ülve 

ment Jeruzsálembe. Akkor az emberek úgy 
köszöntötték, mint egy királyt. Majd né-
hány nap múlva úgy ítélték halálra, mint 
egy aljas bűnözőt. Töviskoronát, nádszálat 
és palástot kapott, hogy kigúnyolják. 

Egy királynak azonban mi jár? Hogyan 
koronáznak meg egy királyt az emberek? 
(Nézzünk meg egy rövid filmet I. Erzsébet 
angol királynő megkoronázásáról!) 

Amikor valakit királlyá koronáznak, ak-
kor a koronázási ceremónia minden pilla-
nata arról szól, hogy az emberek dicsőséget 
adnak a királynak, hogy meghódolnak előt-
te, és mélységes tisztelettel veszik őt körül. 
A király pedig elindul a nép soraiból, majd 
méltóságteljes léptekkel halad, felmegy 
a lépcsőn, és végül elfoglalja helyét a tró-

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 

Áldozócsütörtök – mi az? 

 

Nyíri Daniella 4.b osztályos tanuló rajza 
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non. Csak ezután kapja meg a koronát, és a töb-
bi uralkodói jelvényeket.  

A király méltóságát és hatalmát nemcsak 
a korona jelzi, hanem sokkal fontosabb 
az, hogy ő kiemelkedik a tömegből, a király 
mindig felette áll az alattvalóinak. Minden 
alattvalónak mélyen meg kell hajolnia 
a király előtt még akkor is, ha nincs rajta 
korona, mert a király mindenki felett áll. 

3. Biztosan láttatok már olyan filmeket, 
amiben a király trónja igen magasan van. 
Az alattvalónak pedig még meg is kell hajol-
nia, vagy akár letérdelve kell a földig hajolni. 

Ehhez nagyon hasonlít Jézus Krisztus 
mennybemenetele is. Elmondom hogyan. 
Tudjuk, hogy Jézus 33 éven keresztül élt 
ezen a földön. Nem palotában lakott, ha-
nem olyan házban, mint a legtöbb ember. 
Nem volt elkényeztetve, hanem dolgoznia 
kellett az apja mellett az ácsműhelyben.  

A királyt, sőt az Isten Fiát megillető tisz-
telet helyett mindig megalázták Krisztust. 
Isten azonban úgy döntött, hogy ha az em-
berektől nem kapott megbecsülést és tisz-
teletet a Fia, Jézus, akkor Ő maga ad neki 
még a leghatalmasabb királynál vagy csá-
szárnál is nagyobb tiszteletet és dicsőséget. 

Jézust az Atya Isten emelte fel minden 
ember fölé, azért mert Jézus minden em-
bernél nagyobb tisztelet, hódolat és dicső-
ség illeti meg. Krisztus Urunk mindenkinél 
nagyobb dicsőséget és megbecsülést ka-
pott. Amikor felemeltetett, akkor az azt 
jelentette, hogy Ő mindenkinél sokkal ha-
talmasabb, neki sokkal nagyobb a méltósága. 

Van azonban egy probléma: eltakar-
ta Őt egy felhő az emberek kíváncsi szeme 
elől. Azért, mert a mennyei dicsőségbe 
nem tekinthetünk bele, még nem. Most 
még rejtve van ez a mennyei dicsőség elő-
lünk. De majd egyszer, ha mi is üdvösségre 
jutunk, akkor megláthatjuk mi is Jézus 
Krisztus mennyei dicsőségét. 

A Biblia több helyen beszél arról, hogy 
Jézus nem egy szerencsétlen nyomorult 
hajléktalan, hanem ő dicsőséges király és 
hatalmas uralkodó. 

A Kol. 2,15 ezt írja: Lefegyverezte a feje-
delemségeket és a hatalmasságokat, nyil-
vánosan megszégyenítette őket, és Krisz-
tusban diadalmaskodott rajtuk. 

A Fil 2,9-11-ben pedig ezt olvassuk: Ezért 
fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, 
és azt a nevet adományozta neki, amely 
minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevé-
re minden térd meghajoljon, mennyeieké, 
földieké és földalattiaké; és minden nyelv 
vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya 

Isten dicsőségére. 
Jézust felemelte az Isten mindenkinél 

magasabbra, majd eltakarta őt egy felhő. 
De mi történt ezek után? Mi az, amit mi 
már nem láthatunk? 

Én úgy hiszem, hogy az ő megkoronázása 
következett. Az Atya ekkor koronázta meg 
a Fiát, Jézust a mennyei dicsőségben. 

4. És miért jó az nekünk, hogy Krisztus 
felment a mennybe? Egyrészt azért, mert 
így mindenkihez elküldhette a szentlelkét. 
Így a Lélek által ott lehet mindenkivel. Ez 
Pünkösd ajándéka számunkra: mindig és 
mindenütt velünk lehet az Úr Jézus. 

Másrészt pedig tudhatjuk, hogy nem 
egy közönséges emberben hiszünk, hanem 
a világmindenség urában és Istenében. 
Bizony jó nekünk felnézni egy királyra. Ez 
a tekintet ad nekünk is méltóságot és ön-
becsülést. Egy nagyszerű csapatkapitányra 
mindig felnéznek a játékosok. Ha kiváló a 
csapatkapitány, akkor a játékosok büszkék 

vezetőjükre.  
Jézus ilyen kiváló és nagyszerű csapatka-

pitány, és minket választott ki, hogy le-
gyünk a csapata. Legyetek nagyon büsz-
kék arra, hogy Jézus csapatához tar-
toztok, és nézzetek fel mindig Jézusra! 

Segítsen minket Isten abban, hogy mi is 
dicsőíthessük és magasztalhassuk fel a mi 
Urunkat. 

Loment Péter lelkész 
Elhangzott Áldozócsütörtökön (május 29-

én) a templomban 

Rajzolta Pásztor Balázs 3.b osztályos tanuló 
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Konfirmációi beszédek 2014 
Kedves Gyülekezet! 
A 2014-es esztendő különösen is fontos a 

számomra. Egyfelől azért, mert idén ünne-
peljük Kálvin János, genfi reformátor halá-
lának 450-dik évfordulóját, másfelől pedig 
azért, mert ez az első olyan tanév, amikor a 
Baltazár Dezső Református Általános Isko-
la végzős, nyolcadikos évfolyamán immár 
két osztályban folyt az oktatás.  

Iskolánkban harmadik alkalommal tar-
tottuk meg a végzősök számára a hittan-
vizsgát, melyre a középiskolai felvételiket 
követően került sor. A 8. a osztály április 
28.-án, a 8. b osztály pedig április 29.-én 
tett bizonyságot Istenről. Kálvin János sze-
rint az egész keresztyén hit lényege „Isten 
és önmagunk ismerete” (Institutio I. i. 1.). 
Felmerül a kérdés, a hittanvizsgára való 
felkészülés és vele együtt a megmérettetés 
vajon hozzásegítette a diákokat ahhoz, 
hogy Isten és önmagukat is jobban megis-
merjék?! Hiszem, a bibliai történetek 
és példázatok, valamint egyházunk megha-
tározó hitvallásainak ismerete által a tanu-
lók megérthették, hogy nemcsak miattuk, 
de helyettük és értük is történt Jézus ke-

reszthalála.   
A Baltazár iskola végzősei mellett itt van-

nak még Gyülekezetünk konfirmandusai 
is, akiknek a felkészítése két esztendőn át 
tartott. Az első évben a Biblia, a második 
esztendőben a keresztyén hitvallások taní-
tásainak megismerésére került sor. A jó 
hangulatú foglalkozásokon gyorsan elre-
pült az idő, és eljött az a szép napfényes 
április 30.-ai konfirmációs vizsga, melyen 
ti is megmutattátok, hogy nemcsak ismeri-
tek, hanem értitek is a Biblia tanítását. 

Boldog vagyok, hogy végigkísérhettelek 
mindnyájatokat azon az úton, amely a kon-
firmációhoz vezet. Azért vagytok itt, mert 
szüleitek és keresztszüleitek fogadalmát 
teljesítve, szeretnétek a Bocskai téri Refor-
mátus Gyülekezet teljes jogú, úrvacsorával 
rendszeresen élő tagjai lenni. Ez a közös-
ség örömmel fogad, én pedig hálás szívvel 
adlak át titeket. 

Magyar Balázs Dávid  
hittan tanár 

Ünnepélyes konfirmációi fogadalomtétel volt június 1-én templo-

munkban. Erre az ünnepi alkalomra összesen 57-en (46 fiatal és 11 

felnőtt) készültek 4 csoportban.  

A csoportokat Magyar Balázs Dávid vallástanár, valamint Lomentné 

Szopkó Tünde és Loment Péter lelkipásztorok készítették fel. 
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Tisztelt Gyülekezet! 
Nagy öröm és boldogság számomra, 

hogy a Baltazár Dezső Református Általá-
nos Iskola 8. a és b osztályok nevében itt 
állhatok önök előtt. Emlékezetes tanév 
az idei, hiszen egymás után két nagyon 
fontos és nehéz vizsgán is jól kellett teljesí-
tenünk. Ugyanis mindkét vizsga eredmé-
nye meghatározó számunkra. Az első, 
a középiskolai felvételi, amely eldöntötte 
hol folytathatjuk iskolai tanulmányainkat. 
A második pedig a hittanvizsga kihívása, 
amelyen mindnyájan meg szerettük volna 
mutatni, hogy nemcsak ismerjük, de ko-
molyan is vesszük keresztyén és reformá-

tus hitünket.  
Hiszem, hogy tanáraink áldozatos mun-

kája és segítsége nélkül nem tehettünk vol-
na sikeres hittanvizsgát. A Baltazár iskolá-
ban nyolc éven keresztül tanultunk hit- 
és erkölcstant Batári Judit tanárnő és Ma-
gyar Balázs Dávid tanár úr vezetésével.  

Mindnyájuk munkáját hálás szívvel kö-
szönjük, hiszen nagy szeretettel gondolunk 
vissza a hittanórák különleges hangulatára, 
a Bibliai történetekre és a hasznos erkölcsi 
tanításokra. 

Bársony Gréta  
8. oszt. 

Felkértek arra, hogy egy kis beszéddel 
köszöntsem a frissen konfirmált gyereke-
ket és felnőtteket Sokat elmélkedtem azon, 
hogy gondolataimat hogyan öntsem sza-
vakba. Eszembe jutott például, hogy a szó-
noki eszközökkel élve, egy-egy hasonlattal 
próbálom megvilágítani azt, mit is jelent 
a konfirmáció. Lehetne például a hozzá 
hangzásban is nagyon hasonlatos kvalifi-
káció szóval értelmezni, mármint a sport-
ban használt jelentésével. Ami ugye azt 
jelenti, hogy egy sportoló versenyeredmé-
nyeivel jogot szerez mondjuk az olimpiai 
részvételre. 

De megvallom, nem szeretek rébuszok-
ban beszélni, a tiszta, nyílt és egyenes be-
szédet kedvelem. 

A helyzet az kedves konfirmáló fiatalok 
és felnőttek, Ti mostantól ennek a közös-
ségnek teljes jogú, aktív tagjai lesztek. És 
szívemből mondom, közösséghez tartozni jó. 
Talán még nem is tudjátok mennyi jót, szé-

pet, és értékeset kaphattok a gyülekeze-
tünktől. Mennyivel többek és jobbak lehet-
tek ez által. Örüljünk hát most ennek 
együtt, mert az Istenhit inkább öröm, mint 
önfeláldozás. Legszebben a következő igé-
ben hozza elő ezt Péter apostol: 1 Pt 1, 8–9. 

Ezekkel a szavakkal köszöntelek benne-
teket, mint testvér, mint felebarát, és mint 
édesanya. Hisz az én gyermekem is itt ül 
köztetek. Büszke vagyok rá, hogy itt van és 
nagy örömmel tölt el, ha belegondolok, 
hogy mennyiszer beszélgettünk otthon 
a vallásról. a bibliáról, a hitről a felkészítő 
alkalmak után este, vagy a templomba me-
net és jövet istentiszteletek alkalmaikor. 

Végezetül azt kívánom, hogy találkoz-
zunk veletek minél többször a gyülekezeti 
alkalmakon. 

Szegedi Imréné 
a tavaly konfirmáltak nevében  

Frissen konfirmáltak köszöntése 

Hittanvizsga—a felkészülés percei 
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Konfirmációi istentisztelet képekben 

Anyák napja a tiszafüredi gyermekott-
honban 

2014. április 26.-án Anyák napi ünnepségre 
voltunk hivatalosak a Tiszafüredi Református 
Gyermekotthonba. A két református gyüleke-
zetből 14-en utaztunk el. Személy szerint elő-
ször jártam itt. Mivel korábban ilyen fogyaték-
kal élő gyerekekkel foglalkoztam, reméltem, 
hogy a volt gondozottaim közül találkozhatok 
valakivel. A várakozással és izgalommal teli idő 
meghozta a gyümölcsét. Nagy meglepetésemre 
négy korábbi gyermekemmel is találkoztam.  

Mindnyájunkat végtelen örömmel töltött el 
a felismerés, a személyes találkozás. Az ünnep-
ség az igazgatónő beszédével kezdődött. Majd 
a gyerekek adtak elő műsort, melyben az én 
két gyermekem is részt vett. Nagyon ügyesek, 
tele vannak hálával és szeretettel. Szemembe 
könny szökött, szívemet jóleső érzés járta át. 
Az jutott eszembe, ezek a gyerekek önnön hi-
bájukon kívül, született vagy szerzett fogyaték-
kal élnek, de szemükből és szívükből boldog-
ság sugárzik, lelkükből szeretet árad egymás, 

gondozóik és mindenki felé. Az ő kis zárt vilá-
guk különleges és értékes! Mégis – még a mai 
napig is – előítélettel vannak irántuk az embe-
rek! Elfogadásuk nehéz, hát még az együttélés 
velük! Azért hála a Mindenhatónak, egyre töb-
ben és jobban közelednek hozzájuk!  

Az ünnepséget Kiss Ella lelkésznő meleg 
szavai zárták. Ezek után kis vendéglátás követ-
kezett, miközben beszélgettem a gyerekekkel. 
Nosztalgiáztunk az együtt töltött évekről. Ma-
gam is meglepődtem, mennyi mindenre emlé-
keznek. Nagyokat nevettünk egy-egy régi törté-
neten. Jól éreztük magunkat! Sajnos eljött az 
elköszönés, az elválás ideje. Megígértem nekik, 
legközelebb is eljövök. 

Végül puszi és ölelés a mielőbbi viszontlátás 
reményében. Addig is Isten áldja és óvja őket! 

Lovasné Marika 



7 

 

www.bocskaiter.hu 

2009 óta egyházunkban május 22. a Re-
formátus Egység Napja. Idén ezt a napot 
együtt ünnepeltük a Debreceni Református 
Kollégium Gimnáziumának 9D osztályos 
diákjaival. A fiatalok a verses, zenés bi-
zonyságtétel mellett büszkén mutatták be 
iskolájuk múltjának és jelenének jellemző-
it.  

A tógás és bocskai ruhás diákok a 475 
éves Kollégium köszöntése mellett az isko-
la hangulatát is elhozták közénk. Az isten-
tisztelet után vendégeink a Táncoló Haj-
dúk szobránál szerveztek táncházat, majd 
megnézték a Hajdúsági Múzeumot.  

Az iskola étkezőjében elfogyasztott ebéd 
után a Bocskai Gyógyfürdőben töltötték 
a délutánt. 

A Refi régi hagyományai közé tartozik 
a „kiszállások” szervezése, amikor a diákok 
gyülekezetekbe látogatnak el. Köszönjük 
Püski Andrásné tanárnőnek és tanítványai-
nak a látogatást. Hálásak vagyunk Isten-
nek, hogy elkészítette számunkra a találko-
zás és a megismerkedés lehetőségét. 

Lomentné Szopkó Tünde 
lelkész 

Református Egység Napja 



8 

 

www.bocskaiter.hu 

Egy turistacsoport bejárta Európát. Elláto-
gatott sok történelmi helyre. A turistákat telje-
sen lenyűgözte, hogy milyen sok kis falu volt 
nagy művészek, költők, zeneszerzők és állam-
férfiak szülőhelye. 

Amikor egy különösen szép faluban sétál-
tak, az egyik turista odament egy helybeli fér-
fihoz, aki az egyik épület előtt ült, és megkér-
dezte: „Elnézést … születtek ebben a faluban 
nagy emberek?” 

Az idős ember egy pillanatig gondolkodott, 
aztán így felelt: „Nem. Csak nagyszerű kisba-
bák!” (ld.: Fején a szöget) 

Mindenki kisbabaként kezdi – és lehetősége 
van arra, hogy nagy emberré váljon. Az Isten 
országában is így van ez. Amikor keresztyénné 
leszünk, amikor hinni kezdünk Krisztusban, 
akkor újjászületünk. Azonban a lelki újszülött-
ségből növekednünk kell. A kérdés már csak 
az, hogyan tudunk növekedni? 

1. A növekedés nem függ a mennyiségtől 

 hány keresztyén könyvet olvasol 

 hányszor veszel részt istentiszteleten 

 hány éve vagy keresztyén 

 hány évet jártál a református iskolába 
Nem ezek a mennyiségétől függ a hi-

tünk és személyiségünk növekedése. Ugya-
nakkor, az is igaz, ha nem jársz templomba, 
nem vagy jelen az istentiszteleten, és nem 
vagy keresztyén, mert nem jutottál el a megté-
résig, akkor a lelki növekedésed is meg fog 
akadni.  

A növekedés minőségi változásból 
származik.  

mennyivel vagyok közelebb Istenhez? 
mennyivel veszed komolyan, hogy Istennek 

terve van az életeddel? 
mennyivel szeretem jobban házastársamat 

és gyermekeimet Isten kegyelme által? 
Isten célja az életünkben, hogy segítsen ne-

künk megváltozni, és segítsen nekünk a növe-
kedésben. 

Ma arról fogunk hallani, hogy Isten 
hogyan segít bennünket a növekedés-
ben. A növekedésnek vagy egy folyamata, egy 
szükséges ideje. Nem lehet a növekedést siet-
tetni, azonban lehet a növekedést segíteni, 
vagy lehet hátráltatni és megakadályozni is. 
Isten kezdi el velünk a növekedés folyamatát a 
kegyelem által. Mi növekszünk a kegye-
lemben és az Úr Jézus Krisztus ismere-
tében. 

Tulajdonképpen ebbe a folyamatba illeszke-
dett bele a konfirmációi felkészítés mind a 
fiataloknak, mind a felnőtteknek. De szeret-

nék rögtön hivatkozni Pál apostolra, aki böl-
csen és szerényen így vallott az 1. Korinthusi 
levél 3. részében: „Én ültettem, Apollós öntöz-
te, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az 
sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, ha-
nem csak Isten, aki a növekedést adja.” 1Kor. 
3,6-7 Pál felmutat Istenre, mert a növekedés 
egyedül Tőle származik.  

Így vagyunk mi is hitoktatók és lelkészek. 
Többen tanítottunk benneteket, azonban hite-
tek növekedése nem tőlünk van, hanem a 
Mindenható Isten kegyelméből. 

Pál a növekedésnek 3 lépcsőjéről beszél az 
Efézusi gyülekezetnek: Vessétek le a régi élet 
szerint való óembert, aki csalárd és gonosz 
kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg 
lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új 
embert, aki Isten tetszése szerint valóságos 
igazságban és szentségben teremtetett. 

 
I. Az első lépés: levetni minden régit. Le-

vetni mindent, ami megelőzte Krisztust. A régi 
életemet, amit Krisztus nélkül éltem. Koráb-
ban azt hittem, hogy képes vagyok a saját 
erőmből jobbá lenni. De rá kellett jönnöm, 
hogy nem. Korábban azt hittem, hogy a növe-
kedést el tudom érni, ha jó dolgokat teszek. 
De ez sem megy.  

Akkor sem fogok tudni növekedni, ha min-
den szabályt betartok. Mert a szabályok sem 
képesek növekedést adni nekem. A Zsid. 13,9-
ben ezt olvassuk: Mert az a jó, ha kegyelem-
mel erősödik meg a szív. A továbbiakban pe-
dig arról olvasunk, hogy a különbféle vallásos 
szabályok betartása nem ad sem erőt, sem 
növekedést az embernek. Ezeket mind le kell 
vetni, mert nem származik belőlük növekedés. 

A konfirmációs felkészítés során nagyon sok 
új dolgot hallottatok Istenről. Sok mindent 
nagyon nehéz megérteni és elfogadni. Minde-
zen mi magunk is keresztülmentünk. A teoló-
gia 6 éve nagyon hasonlított a ti konfirmációs 
felkészítésetekre, csak nagyobb léptékben. 
Egyik kedves tanárunk, Bütösi János egyszer 
azt: „a teológia olyan, mint egy rosta, amelyen 
minket jól megráznak”. Ez tényleg azt jelen-
tette számunkra, hogy szinte minden nap na-
gyon meg lettünk rázva. 

Isten mindenkit megráz egy kicsit, vagy egy 
kicsit jobban, mert ez is a növekedésünkhöz, a 
nevelésünkhöz tartozik. Ami rossz, ami régi és 
nem fér össze Krisztussal, azt le kell vetnünk, 
annak a rostán ki kell esnie. Azokat a szokáso-
kat, gondolatokat, hiedelmeket, várakozáso-
kat, melyek idegenek Krisztus számára, azokat 

(Folytatás a(z) 9. oldalon) 

Növekedés a kegyelemben  
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le kell vetnünk. 
 
II. A második lépés: 

felvenni az újat. Pál így ír: 
Ezért ha valaki Krisztusban 
van, új teremtés az: a régi 
elmúlt, és íme: új jött létre. 
2Kor. 5,17 Krisztusban lenni 
azt jelenti, hogy hiszek, bí-
zom és reménykedem Krisz-
tusban. A keresztyén élet 
ígérete az, hogy a régi már 
nincs jelen, hanem valami új 
jött létre. 

A régi és az új közötti 
váltás akkor következik 
be, amikor már nem a régi 
hibáimra, mulasztásaimra, 
nem a régi énemre koncent-
rálok, hanem egyszerűen 
örülök a Krisztussal való új kapcsolatomnak, 
és hálás vagyok Neki szeretetéért és a megvál-
tásért. Ha azonban még mindig a régi 
dolgokon rágódom, akkor azzal egysze-
rűen nem engedem elmúlni a régit, és 
nem engedem azt sem, hogy új jöjjön 
létre.  

Ézsaiás próféta egy csodálatos ígéretet je-
lentett ki. Az Ézs. 43,18-19 így szól: 

Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múl-
takon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, 
most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! 
Már készítem az utat a pusztában, a sivatag-
ban folyókat fakasztok. 

Konfirmáció azt is jelenti, hogy enge-
dem kibontakozni azt az újat, amit Isten már 
készít nekem és bennem. És nem akadályo-
zom azzal Isten munkáját, hogy a régi dolgo-
kat, a hibákat, a mulasztásokat és tévelygése-
ket emlegetem. Istenünk már készíti az utat a 
pusztában, hogy valami nagyszerű új jöhessen 
létre. A nagyszerű kisgyerekek megszülettek. 
Nekik már csak növekedniük kell. 

 
III. A harmadik lépés: megújulni lélek-

ben és gondolatban. A Róm. 12,2 ezt mondja: 
ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok 
meg értelmetek megújulásával, hogy megítél-
hessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, 
ami neki tetsző és tökéletes. Urunk azt akar-
ja, hogy másképpen gondolkodjunk, 
mint eddig. Ha Isten formálja a gondolkodá-
somat, akkor úgy fogom látni a dolgokat, 
ahogy Ő látja. Ez a megújult gondolkodás. 

Erre a megújult gondolkodásra kell igyekez-
ni eljutni, de végső soron ezt a megújult gon-
dolkodást csakis Isten képes neked megadni 
az Ő kegyelme által. Ezt nevezi a Biblia 

megtérésnek. Furcsa, és szinte paradox 
gondolat ez: mégis igaz. Neked kell megtér-

ned, de a megtérést Isten adja 
az Ő kegyelméből. 
Egyszer találkoztam egy egye-
temistával, akivel sokat be-
szélgettünk a hitről. Elmond-
ta, hogy ő nagyon szeretne 
megtérni, de nem tudja, ho-
gyan kell. Elmondtam neki, 
hogy azt tudom, hogy melyek 
a megtérésnek, az Istenhez 
való odafordulásnak és a gon-
dolkozás megváltozásának a 
lépései, de mégsem tudom 
azt, hogy ez hogyan történik, 
mert ez Isten kegyelméből 
lehetséges csupán. 
 
2. Kedves Fiatalok és Felnőt-

tek! Hosszabb vagy rövidebb idővel ezelőtt 
elindultatok egy úton, amit konfirmációnak 
nevezünk. Ez az út nem volt könnyű 
egyikőtöknek sem, míg eljutottatok erre a mai 
napra. Igehirdetésem végén szeretném újból 
Péter apostol bíztatását elmondani Nektek: 
Növekedjetek a kegyelemben és a mi 
Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk is-
meretében. Övé a dicsőség most és az 
örökkévalóságban! 

Az a növekedés, amit az Úr Isten elkezdett 
és segített kegyelme által, az nem fejeződik be 
a mai napon. A kegyelemben való növekedés-
nek nem szabad befejeződnie számotokra, és 
számunkra sem, akik már korábban elindul-
tunk a hit útján. Urunk növekvő és 
bővölködő életre hívott el titeket. Azt 
szeretné, ha lelki és hitbeli növekedésetek és 
erősödésetek nem állna meg a mai napon, 
hanem folyamatosan tartana, mert ez szolgál-
ja a ti javatokat.  

És ha ti növekedtek a kegyelemben, az lesz 
a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségére! Ámen 

 
Loment Péter lelkész 

(Elhangzott 2014.06.01-én konfirmációs 
istentiszteleten) 
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Presbitereink válaszolnak 
A magas, szőke, csendes fiatalember - 

egyforma cipőben! - előttem szokott ülni 
a templomban, egyedül vagy két ikerfiával 
illetve feleségével és nagylányával. A kér-
déseket közvetett úton - felesége által - 
juttattam el hozzá, így megtudhattam azt 
is, hogy igen példás, segítőkész férj, család-
apa a hétköznapokban is. Olyan ember, 
akire mindig lehet számítani. Úgy vélem 
hasonló véleményen van gyülekezetünk is 
Erdős Pálról, hiszen másodjára válasz-
tották meg presbiternek. 

Vágyott-e 
valaha is er-
re a posztra? 
Igen, gondol-
tam erre a meg-
tiszteltetésre, 
legfeljebb nem 
ilyen fiatalon. 
Édesanyám 
keresztapja 
presbiter volt 
itt a Bocskai 
téri gyülekezet-
ben, a parókia 
építésénél so-
kat segített, és 
persze minde-

nütt, hiszen itt lakott a Bocskai tér 7.sz. 
alatt. 

Nehezebb a feladat vagy könnyebb 
mint azt előzőleg gondolta? 

Nehezebb is, meg könnyebb is. A szent-
írás szerinti presbiteri feladatokat úgy ér-
zem, hogy nem fogom tudni hiánytalanul 
teljesíteni. Hála Istennek olyan lelkipászto-
raink vannak, akik jól végzik ezt a szolgála-
tot. A presbiteri gyűléskor olykor nehéz 
döntések elé állítanak bennünket. A Tiszte-
letes Úr és a presbiter testvérek előre meg-
kapják az anyagot, hogy alaposan felké-
szüljünk a gyűlésre, az Úr általi vezérlésre 
hagyatkozva tudjunk jó döntést hozni. 
Imádkozok, hogy jól tudjam végezni a mun-
kámat, imádkozom a gyülekezetért, presbi-
tertársaimért, a lelkipásztorokért és családomért. 

Pontosan mi is a feladata, mint 
presbiter? 

A Karbantartó bizottság tagja vagyok 
Papp Ervinnel és Fehér Lászlóval. A kar-
bantartással kapcsolatos összes munkák 
elvégzése, a templomkert és a volt Bódi 
kert rendbetétele, ügyeleti szolgálat tarto-
zik a feladataink közé. 

A családdal és a munkájával ho-

gyan tudja összeegyeztetni ezt a szol-
gálatot? 

Leginkább időhiányban szenvedek, de 
megpróbálom mindenütt a legjobb tudá-
som szerint a szolgálatomat ellátni. Több 
figyelmet kellene fordítani gyülekezetemre 
és a körülöttem élő emberekre. A családom 
mindenben támogat, együtt járunk isten-
tiszteletre, gyülekezeti alkalmakra. 

Milyen a presbiterek egymáshoz 
fűződő viszonya? 

Én azt gondolom, hogy jól figyelünk egy-
másra. A lelkészek és a gondnok úr segítsé-
gével megbeszéljük, megosztjuk és elvégez-
zük a feladatokat. 

Az Úristen áldásait még inkább ér-
zi mióta ezt a szolgálatot végzi? 

Ez valóban így van. Én nagyon sokat ké-
rek az Úrtól, mindehhez erőt és bölcsessé-
get, szentlélek általi vezetést. Próbákat is 
kapok, de áldást is, nem mindig úgy 
ahogy kérem, de mindenből tanulok, 
minden a javamra szolgál, legyen meg 
az Úr akarata. 

A következő ciklusban is szeretné 
ezt a tisztséget vállalni? 

Erőm és lehetőségem szerint szeretném 
szolgálni a gyülekezetet. 

Milyen vágyai vannak, akár rövid  
vagy hosszabb távon? 

Szeretnék jó döntésekben részt venni a 
gyülekezet, az Iskola és a tornaterem ügyé-
ben, hogy a felnövekvő generáció számára 
a legjobb legyen. 

Akik az Úrban bíznak erejük megújul. 
Ézs. 40.31. 

Rózsáné Szilvi 
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Gyerekek rajzolták Pünkösd ünnepére 

Kovács Dóri 2.b, Hegedűs Attila 2.b, Róka Tamara 6.b, Gajdán Fanni 6.b, Radácsi Dorottya 6.b, Sztéló Gréta, 

Szabó Judit 7.a munkái (bal felső sarokból jobbra, majd lefelé haladva) 
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„Isten élő Lelke jöjj, áldva szállj le rám, 

Égi lángod járja át szívem és a szám!” 
(Református Énekeskönyv 463. dicséret) 

 

Lelkesítő nap 
a Bocskai téri Református Gyülekezet pünkösdi családi napja 

Helyszín: Hajdúböszörményi Tájházak (Polgári u. 96) Rossz 

idő esetén: Baltazár Dezső Református Általános Isko-

la 

Időpont:  2014. június 9. pünkösd hétfő 14:00-18:00 

Lelkesítő programok:  

 Lélekkel teli nyitó gondolatok 

 Bárka Zenekar muzsikál 

 Változatos családi programok (Ugráló vár, kés-

zségfejlesztő fajátékok, óriásbuborék fújás, kéz-

műves foglalkozás, arcfestés) 

 Szeretetvendégség 

 

A programokon való részvétel ingyenes! 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
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Blascsák Petra 6.b, Bódi Sára Anna 3.b, Gál Klára óvodás, Eszenyi Gréta 2.b  
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Gyerekek rajzolták Pünkösd ünnepére  
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„A Hajdúböszörményi Bethánia C. E. szö-
vetség 2014. május 17-én, szombaton 10-16 
óráig, csendes napot tart, a Kálvin téri Refor-
mátus Gyülekezeti teremben, amelyre min-
denkit szeretettel hívunk és várunk”… Így 
szólt a kedves invitálás és hívogatás erre a 
nem mindennapi lelki alkalomra. 

Már több esztendő eltelt a legutóbbi ha-
sonló rendezvény óta, amikor is egy egész 
napot szánunk annak, hogy ISTEN előtt el-
csendesedjünk és csak Őreá, a Teremtő és  
Megváltó Jézus Krisztusra figyeljünk, az Ő 
megismerésében előrébb jussunk, azért, hogy 
még inkább szolgáló életet éljünk, vagy egyál-
talán, ezen az úton elinduljunk, meghallva az 
Ő szavát. 

A szervező és előkészítő munka, már hóna-
pokkal ezelőtt elindult! 

Bibliaórai közösségünk is mellé állt a kez-
deményezésnek és együtt hordoztuk az ÚR 
előtt, nem csak péntek délutánonkénti alkal-
mainkon, de még az adományainkat is ennek 
a célnak a szolgálatába állítottuk. 

ISTEN megadta a nap igéjét is, amely a 
2. Korinthusi levél 3; 18. verse lett: „..Mi pe-
dig, miközben fedetlen arccal, mint 
egy tükörben szemléljük az Úr di-
csőségét mindnyájan, ugyanarra a 
képre formálódunk át, az Úr Lelke 
által dicsőségről dicsőségre.”  

Az ige adott volt és hozzá a Szent Lélek 
szerkesztette a szolgáló testvéreket is, ame-
lyek igei alapvetések és saját élettapasztala-
ton alapuló bizonyságtételek voltak és 
megragadták a nyitott szíveket, feltörték a 
bezárt kőajtókat. 

Ezért is lett a nap összefoglaló címe: A 
SZENTLÉLEK EREJE. 

Közös énekléssel és imádsággal kezdhettük 
meg az alkalmat a zsúfoltságig megtelt gyüle-
kezeti teremben. Kedves színfolt volt a Jó 
Pásztor ref. óvoda Halacska csoportjának és a 
Baltazár Dezső 1.b. osztályának  őszinte és 
nyílt bizonyságtétele, amely bevezette az 
adott közösség lelkészeinek igehirdetését. 

Tönkő Levente ref. lelkész a Kálvin téri 
Gyülekezet vezetője a 103. zsoltár alapján azt 
mondhatta el, hogy „mi pedig” egyedül az Úr 
Lelke által lehetünk egyek és elfogadók, min-
den más emberi csak önzővé és sértődötté 
tesz mindnyájunkat és elmagányosodunk a 
saját alkotta beszűkült világunkban. De van 
kiút és ez egyedül JÉZUS KRISZTUS és az Ő 
Lelke által lehetséges. Kedves színfolt volt az 
általa elkészíttetett, erre a napra emlékeztető 
igés kártya. 

Loment Péter ref. lelkész a Bocskai téri 
Gyülekezet vezetője a 139. zsoltár alapján 
közvetíthette felénk, hogy elrejtőzni csak az 
emberek elől lehet, de ISTEN elől nem, pedig 
szeretünk bújócskázni, és nem csak a gyer-
meki korban… Minden elkövetett bűn így fed 
és takar el az Úrtól. Pedig Ő elé, te és én csak 
„fedetlen arccal” állhatunk oda, mert az Úr 
mindent lát és mindent tud rólunk, vár türel-
mesen mindnyájunkat. 

Gecse Attila ref. lelkész Miskolcról érkezett 
hozzánk, az ottani kórház misszióból, ahol az 
Úr „dicsőségről, dicsőségre” való munkáját 
vázolta fel, sok gyakorlatban meg- és átélt 
példával. 

Úgy, mint aki sokat látott és hallott az 
ember halál közeli állapotáról. Az onkológiai 
osztály gyermek betegei között szolgálva, sok 
család súlyos terhet hordozó életén keresztül 
is megláttatta velünk Isten kegyelmes szere-
tetét. 

Gál Álmos fazekas mester nem csak az 
általa készített termékeket hozta el, hanem 
őszinte bizonyságtételét is, amiben megmu-
tatta Isten szabadító kegyelmét az alkohol-
tól és sok egyéb mélységéből, a bűn szorító 
rabságából. Felragyoghatott az ő életében is 
a mindent elfedező szeretet, így lehetett csa-
ládja, szerető közössége és ma is szolgáló 
élete. 

Hajdú Zoltán, aki Szövetségünk utazó 
missziós titkára, a tőle megszokott hevülettel 
és szeretettel szólt arról, hogy „mint egy tü-
körben szemléljük” az Úr dicsőségét, ha már 
megkaptuk a Lélek szabadságát és ezál-
tal már mások felé is szolgálhatunk és áten-
gedjük az a fényt, amit a bűn leple eltakar. 
Akarok-e ilyen fényáteresztő lenni, tette fel a 
kérdést mindnyájunknak? Bizony, hogy aka-
runk, ezért vagyunk ma is itt, volt a belső 
válaszunk! 

Czető Norbert ref. lelkész Tiszacsege Gyü-
lekezetének vezetője arról szólt a 73. zsoltár 
alapján, hogy az „Úr dicsőségét mindnyájan” 
szemlélhetjük, ha nincs előttünk a bűn leple, 
amely bizony nagyon könnyen előfordul és ez 
lehet a saját dicsőségem és álságos magatar-
tásom — mikszáthi dzsentriket hozta fel pél-
dának. Közben a szolgálatát Szabó Géza pres-
biter szavalata erősítette, mint egy közbeve-
tésként, aki jól és megragadóan mutatta be a 
bűn következményeit és a tőle való menekü-
lés egyetlen Krisztusban lehetséges megoldá-
sát, a Mi lesz veled emberiség c. versben. 

Az igehirdetés második részében arról hal-
(Folytatás a(z) 17. oldalon) 

Kálvin téri Bethánia C.E. csendes nap 
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lottunk, hogy az Úr dicsőségének a felragyog-
tatása egészen más távlatokat nyithat meg 
mindannyiunk életében. Ez hozhatja el az 
igazi szabadságot mindenkinek! 

Hézser Tímea ref. lelkész Sárrétudvari 
Gyülekezetének vezetője, mint egyedüli hölgy 
szólt „ugyanarra a képre formálódunk át” a 
23. zsoltár felhasználásával, a születés csodá-
járól, az emberi vonások megjelenéséről, már 
újszülöttként. Isten is így keresi minden gyer-
mekén ezeket a vonásokat, amelyeket egymá-
son is észrevehetünk, 
mint isteni áldásokat, 
amely egységbe szer-
keszt bennünket, mint 
szolgatársakat. 

Nagy József ref. lel-
kész Nyírpazony Gyü-
lekezetének vezetője 
szólt „az Úr Lelke ál-
tal” a 25. zsoltár fel-
használásával arról, 
hogy a Golgota hegye 
magas, oda én nem 
érhetek fel, de oda menekülhetek, a Lélek 
által megnyerhetem a teljes szabadságot, akár 
milyen mélységben vagyok, vagy voltam. 
Megragadó példával szemléltette ezt a saját 
és mások életéből egyaránt. Ennek a mindent 
elfedező szeretetnek te is és én is lehetek esz-
köze. 

 A helyi gyülekezetek és intézményeinek 
szeretetteljes együttműködésével, kedvesen 
és nagyon bőségesen megebédeltethettük a 
megjelent népes sereget, ami mindnyájunkat 
szeretettel töltött el. 

Szilágyiné Katika, Hajdúszoboszlóról, aki a 
Balmazújvárosi Református Egyházközség 
Idősek Otthonában szolgálja az Urat a bent-
lakók körében, az ebédszünet előtt tett bi-
zonyságot saját életének nehéz elmúlt egy 

esztendejéről, annak testi és lelki gyötrelmei-
ről és abból való csodálatos, Isten által meg-
pecsételt szabadulásáról. 

Majd az ebédszünetet követően Zsófi néni 
kedves testvérünk ébresztő szavalatát hallgat-
hattuk meg a Testé lett Ige c. vers által. 

A sok kedves ének után közös hálaadó 
imádsággal közeledtünk a nap zárása felé. 

Befejezésül meghallgathattuk Szabó Sán-
dor nyug. ref. lelkész rövid bizonyságtételét 
és áldásért esedező szavait. 

Összegzésként, ahogy az 
egyik szolgálatban hal-
lottuk is, hogy közössé-
geinket – család, gyüle-
kezet…. — nem tarthat-
ja más össze, csak a Lé-
lek, úgy, mint a hordó 
dongáit az abroncs, 
egyébként széthullik. 
Legyünk hát ilyen építő 
tagjai és munkásai kö-
zösségeinknek, mert ez 
az Úr akarata és ezt kí-

nálja ma is: „ugyanarra a képre formálódunk 
át”. 

Karácsonyi-Kis László 
Hajdúböszörmény Bethánia C.E. vez. 

Az érdeklődő gyülekezeti tagok a májusi 
egészségklub alkalmán a cukorbetegségről 
hallhattak. Molnár Ágnes diabetes tanács-
adó, gyülekezetünk tagja játékosan,  
„térkép” segítségével hívta fel a figyelmet a 
betegséggel kapcsolatos veszélyekre, tévhi-
tekre, a megfelelő megelőzésre. A téma 
fontossága és az élénk érdeklődés miatt 
június 16-án tovább bővíthetjük ismerete-
inket a cukorbetegséggel kapcsolatosan. 

Édes élet 
(Beszéljünk a cukorbetegségről!) 
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Anyák napi műsor 
A Baltazár Dezső Református  Általános Iskola közössége május 4-én, vasárnap tartotta 

meg hagyományos anyák napi ünnepségét. Az istentiszteleten az 5.a osztályos tanulók kö-
szöntötték az édesanyákat és a nagymamákat. A gyerekek szavalatai mellett megható pilla-
nat volt Tóthné Bay Judit és kislánya  Zsanett verses „párbeszéde”. A műsort színesítették a 
szívből jövő énekek és az édesanyákat ábrázoló rajzok is.  A gyerekek így imádkoztak: 

 
„Kedves Édesanyám! 

Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa neked. 
Az Úr legyen melletted, hogy téged karjába zárjon és megvédjen. 
Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől. 

Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha leesel. 
Az Úr legyen tebenned, hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy. 
Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen, ha mások rád rontanak. 

Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged. 
Így áldjon meg téged a jóságos Isten, ma, holnap és minden időben. 

Ámen.” 
 

Felkészítő pedagógusok:  
Kissné Czeglédi Erika, Kissné Szemző Eszter, Vargáné Fejes Ani-
kó, Ábrahám Imre 

Kissné Czeglédi Erika 

osztályfőnök 

 

Elsősegélynyújtó bemutató 
Iskolánk elsősegélynyújtó csapata a 6. a 

osztályból a megyei versenyen 2. helyezést 

ért el. Megszerzett tudásukat május 18-án 

megmutatták a gyülekezeti tagok előtt is. Fel-

készítésüket segítette Ábrahámné Rákos Vik-

tória pedagógus. 

Ezúton is gratulálunk sikerükhöz! 
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„Ne mondjátok, hogy 
keressek magamnak más-
hol helyet a világban, mert 
nincsen ennek a világnak 

helye, ami az enyém volna 
azon az egyen kívül… Szá-
momra nem vigasztalás, 

hogy millióknak fáj ugya-
naz, ami nekem. Magam-
nak fáj, ami bennem fáj.  

Adjátok vissza a he-
gyeimet!" 

Szeretettel hívogatok 
minden kedves érdeklődőt 
a Baltazár Dezső Reformá-
tus Általános Iskolába a 
következő filmklubra. 
A korábbi filmklubokhoz 
hasonlóan kis beszélgetést 
is szeretnénk a következő 
kérdésekről és témákról a 

film alapján:  
Mit jelent a körülmények 
által meghatározottnak 
lenni? Hol, miben, kiben 
van az ember igazi gyöke-
re? Mit jelent az emlékezés 
kultúrája. Társadalmi és 
személyes megbocsátás.  
 
Nézzük együtt ezt a szívme-
lengető/szívszorító filmet, 
Rékasi Károly előadásában 
Június 25-én, délután 
16:00-tól! (A részvétel in-
gyenes.) 

 
Lukács Beáta segédlelkész 

Filmklub 

 

Pintér Béla keresztyén énekes örvendeztette meg egyik délután dalaival az iskolásainkat. 
Jó volt hallani a énekes szájából a megértett életcélt: „Jézusról énekelek és Jézusnak éneke-
lek. Ezt tettem eddig is és most már mindig ezt szeretném tenni.” Friss, vidám énekkel, ne-
vetéssel és Lélekkel teli délután volt. A legemlékezetesebb pillanatok azok voltak, amikor 
egymásba kapaszkodva, az énekessel együtt zengte sok kisgyerek Pál apostol szavai nyomán 
a szeretetdalt. 

„A szeretet nem fogy el sosem” 
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Pünkösdi ünnepi istentiszteleti rend 

Úrvacsora előkészítő 
istentiszteletek 

szerda 
csütörtök 

péntek 
szombat 

 
Június 4,5,6,7 

18 óra 
Templom 

Pünkösd 1. nap 
Úrvacsorás istentisztelet 

vasárnap 9 óra Templom 

Pünkösd 1. nap vasárnap 15 óra 
Pród, Műv. Ház és 

Hajdúvid Iskola 

Pünkösd 1. nap vasárnap 18 óra Templom 

Pünkösd 2. nap hétfő 9 óra Templom 

Pünkösd 2. nap 
Lelkesítő Nap 

hétfő 14-18 óra 
Tájházak 

(Polgári u.) 

Hajdú Kinga 2.b Forgács Anna 6.b 

Gyerekek rajzolták Pünkösd ünnepére 


