


Áldás, Békesség! 
Örülök, hogy ismét találkozunk!

Tudom, legutóbb nagyon sokat beszéltem, ezúttal ígérem, rövi-
debb leszek! 

Ahogy mindig, most is nagyon sok izgalmas dolgot tartogatok 
számodra! Megtudhatsz megannyi érdekes és új dolgot. Hogy kiről? 
Vagy kikről? Na, ez az! Olvass és csodálkozz rá! A sok új dolgon túl 
lehetőséged van az elcsendesedésre, a visszaemlékezésre, s közben 
a mosolygásra, a töltekezésre. S el ne felejtsem, most elviszlek utazni 
is. Nem csak más országba, de más kontinensre is. Űberizgalmas! Alig 
várom, hogy ezt a nagy kalandot is együtt tegyük meg! 

Most jól figyelj, mert szeretnék tőled kérni valamit! Először azt, 
hogy nagyon figyelmesen olvass el mindent, mert vár rád egy kis já-
ték, mely ismét meglepetést tartogat számodra akkor, ha ügyes vagy! 
Másodszor, legyen ez az olvasgatás most más, mint a többi! Keress 
egy csendes és kényelmes zugot, helyezd magad kényelembe, figyelj 
önmagadra, s arra, amit neked tartogatok. Közben igyál egy jó meleg 
teát, kávét, esetleg forró csokit vagy bármit, amitől jobban érzed ma-
gad. Találd meg az olvasás, a csendesség, a töltekezés, az emlékezés 
élményét. Csaljon mosolyt az arcodra minden írás és őrizz meg egy-
egy gondolatot mindenhonnan. 

Kellemes olvasást, s leginkább feltöltődést kívánok! Legyen ez a

 TE ÚJ KEZDETED! 
Szeretettel,

Az Új Közlöny 



Március idusán

Szabadság, testvériség, egyenlőség?
Oly rettenetes most itt a hőség.
Lecsengnek a forradalmak, s mi itt ülünk gyöngén,
Isten irgalmazzon annak, aki gyalázza most hazánk földjét.

Dörrenjenek hát a fegyverek, s a szabják törjenek,
Előre Nemzetem! Ne fogd vissza ágyúid, hadd dörrenjenek.
Oldozd el fiaid, a csatába érted engedd, menjenek!

Gondold át, a szabadság neked mit ád.
Lator az, ki most az utadba áll.
Oltalmazd a következő nemzedéket,
Rejtsd el és óvd a változástól félőket!
Istenünk, kérünk Téged, népünk veszni ne engedd,
Adj szabadságot, s mi hálát adunk Neked.

Hegedűs Csaba



„Mert mi nem a meghátrálás emberei  vagyunk, hogy 
elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.”

Zsid 10,39

Pálfi Karolina (Kari) vagyok, má-
sodéves teológus-lelkész hallgató a 
Debreceni Református Hittudományi 
Egyetemen. Komádiban élek a szüle-
immel és a két testvéremmel. Nagyon 
hálás vagyok, hogy ilyen családban 
élhetek.

Az út, amíg ide érkeztem az egye-
tem falai közé nem volt egyszerű. 
Sokszor meghátráltam, pedig Isten 
munkálkodott rajtam, és készítette az 
utam, de én ennek ellenére nehezen 
akartam meghallani az Úr elhívását. 
Amióta ide kerültem, azóta érzem, 
hogy jó úton vagyok, azon az úton 
vagyok, amin most járnom kell. A leg-
csodálatosabb érzés pedig az, hogy 
azt érzem, végre itthon vagyok. 

Az életemben mindig voltak meg-
határozó emberek, akik nagy hatást 
gyakoroltak rám. Így találkoztam a 
zenével, a tánccal és a színjátszással. 
Már ovisként elkezdhettem táncolni, 
bár még nagyon pici voltam a többi-
ekhez képest, de lelkesen kitartottam 
és folytattam később modern tánccal, 
jazzbalettal és néptánccal. Mindig 
fontos volt a tánc számomra, hiszen 
így kifejezhettem magam, és ezt így 
különböző stílusokban meg is valósí-
tottam.

A színjátszás is mindig érdekelt. 
Emlékszem, hogy csillogó szemekkel 
néztem a színházban a színészeket, 
ezért úgy döntöttem, hogy kipró-
bálom magam. A Komádi Színjátszó 
Kompániában erre lehetőséget is 
kaptam. Voltak nagyobb szerepeim, 
amiket rendkívül szerettem, azonban 
ma már idő hiányában csak „beugró” 
szereplő vagyok. 

Akik ismernek, azok tudják, hogy 
mindenem a citera. Körülbelül 10 éve 
kezdtem el ezen a hangszeren megta-
nulni játszani, azóta pedig tanárhoz 
járok, és így folyamatosan fejlesztem 
magam. Bár nem tanultam, de szeret-
tem volna átadni a zene szeretetét, 
ezért egy gyerekzenekarral kezdtem 
el foglalkozni otthon, Komádiban. 
Nagy büszkeség nekem, hiszen rend-
kívül tehetségesek, tavaly áprilisban 
arany minősítést is szereztek.

Ez vagyok én! A színes életutam-
hoz a példát a családom adta. Az utat 
számomra már az Úr mutatja, ezért 
nincs okom meghátrálni.

Pálfi Karolina



Színezd ki Istennel!

Igen. 12 évesen úgy döntöttem, hogy mostantól 
Istennel élem az életem. Ez az elhatározásom a mai 
napig kitart, és egyre csak erősödik.

Persze vannak hullámvölgyek. De érdekes... Isten 
még ezeket is arra használja, hogy közelebb vonjon 
magához. 

Vicces, de az ötlet is – hogy vezessek egy instab-
logot arról, hogyan éli meg egy fiatal ma a hitét– úgy 
született, hogy Isten jóra fordította a rosszat.

,,Istenem, ugye létezel?

Január elején, mikor letudtam a vizsgákat, és volt há-
rom szabad hetem, felfigyeltem arra, milyen sok felesle-
ges időt töltök instaposztok nézegetésével. „Ez így nem 
jó” – gondoltam. Próbálkoztam instaböjttel, de sajnos nem 
sokáig tartott. Gondolkoztam, hogyan lehetne ezt az időt 
hasznossá tenni...

És egyszer csak „felgyulladt a fény”. Szeretek írni. Sze-
retek képeket szerkesztgetni. Szeretek instázni. Azt szeret-
ném, hogy minél többen halljanak Isten szeretetéről. 

Akkor miért ne vezetnék instablogot?

Szóval így jött létre a @szinezdkiistennel oldalam. A célom 
az, hogy a fiatalok ilyen formában is találkozzanak Istennel 
(szeretem Istenben, hogy „halad a korral”, nekem már renge-
tegszer üzent instás bejegyzéseken keresztül).

És persze az is célom , hogy hiteles legyek. Nem eladni aka-
rom magam. Nem egy rózsaszín, cukormázos, „happy life”-ról 
akarok írni. 

Az örömeimről. A könnyeimről. Amikor egy nagy megta-
pasztalásom van. Amikor nem érzem Istent... de ennek ellené-
re tudom, hogy van. Szeretném azt leírni, amit megélek.

Az elején azt mondtam magamnak, hogy ha csak egy em-
ber elolvassa, és megragadja, amit írtam, akkor megérte. 

És képzeld, azóta nagyon sokan odajöttek hozzám, és azt 
mondták: „Köszönöm, ez nekem szólt.” És ilyenkor mindig fü-
lig ér a szám. Mert jó látni, ahogy Isten megérint embereket. 
És a legjobb dolog, ha toll lehetek az Ő kezében.
(adott esetben telefonos billentyű)

Török Réka

Visszahoztad Anyát 
a kórházi szobából. 
Meggyógyítottad 

a tüdőbetegségből.

Igen, igen, érzem és tudom, 

hogy velem vagy. 

Nem tudlak nem érezni.

És ha Te vagy, 
akkor én átadom 

a kezedbe az életem.”

@szinezdkiistennel

@szinezdkiistennel

@szinezdkiistennel

@szinezdkiistennel





Mínusz meg plusz egyenlő plusz

Van az a böjt, amely a hiánnyal 
dolgozik: aki úgy dönt, hogy a tes-
te vágyait nem kényezteti, hanem 
önuralommal éhezteti, pl. valamilyen 
ételtől, italtól, szokásától stb. tartóz-
kodik, az egy ún. “negatív” böjtöt tart. 

Ezzel szemben van a böjt, amely 
egyfajta tudatos jelenléttel dolgozik: 
aki úgy dönt, hogy valamilyen új szo-
kás tudatos beépítésével kíván köze-
lebb kerülni Istenhez, pl. rendszeres 
bibliaolvasással és imádsággal a rend-
szertelen helyett stb., az egy ún. “po-
zitív” böjtöt tart. 

A kettő viszont csak együtt műkö-
dik hatásosan. Ugyanis ha a hiányt 
nem tölti ki semmi, vákuum alakulhat 
ki, és ha a napi- és életrendünket nem 
ritkítjuk meg, pusztán többletfelada-
tokkal nézünk szembe. A böjt önkén-
tes felvállalásával hiányokat állítunk 
be az életünkbe, hogy azokat olyan 
lelki dolgokkal töltsük be, amelyek kö-
zelebb visznek Istenhez. 

Ez a gyakorlatban sokféleképpen 
megvalósulhat. Kiiktathatom a zajo-
kat, amelyekkel tudattalanul is a fi-
gyelmemet próbálom elterelni, hogy 
a helyére beiktassam a csendet – meg 
kell szeretnem a csendet, mert abban 
Isten szól(hat) hozzám. Mindenkép-
pen dolga van velem a csendben.

Kiiktathatom az ezerszer látott 
sorozatomat, amivel egy nehéz nap 
végén megajándékozom/megvigasz-
talom/letompítom magam, hogy a 
helyére beiktassam az ehhez képest 
talán nem is olyan sokadjára forgatott 
Bibliát – közben szokom az ajándékba 
kapott csendet, és egyre inkább képes 
vagyok meghallani benne Isten hang-
ját, amely valódi vigasztalást nyújt. 
Az, hogy ennek az “egyenletnek” a két 
oldalára mit illesztesz be, rajtad mú-
lik. Amire számítanod kell:

Birkózni fogsz benne önmagaddal 
és Istennel.

Önként kell önuralmat gyakorol-
nod, mert böjtölnöd nem kell, hanem 
lehet. 

Járulékos veszteségekkel kell szá-
molnod, de nyereségekkel is.

Tudatosan távolodóban leszel at-
tól, aki voltál, afelé, akivé Istennel 
lehetsz;  a testtől a lélek felé; a zajtól 
a csend felé; a hétköznapoktól, az ün-
nep felé.

...és még csak senkinek nem is kell 
tudnia róla. Közös titkunk ez az Isten-
nel.

És a lelkünk tavasza.

Muza Blanka 



Klément – Balla Zsófia
Nagyon lelkes indulás után kicsit széthulltunk, majd újra alakulni 
és formálódni kezdtünk, a nap végére pedig felépültünk egyénileg 
és közösségileg is. Lelkes nap volt, Szentlelkes.



Zágonyi Markó Tamás
A nyílt őszinteség volt a motorja a kiemelkedő beszélgetéseknek. 
Mit érnek a fejlődésért megfogalmazott kérdések, ha nincsenek 
jelen a döntéshozó vezetők? Mikor kezdünk el érdemi kérdésekkel 
foglalkozni, amikkel minden hallgató küzd? Ezen az alkalmon ez 
megtörtént.

Takács Evelin
A csendes nap legmeghatározóbb élménye számomra a kiscso-
portos beszélgetés volt, ahol hamar bizalmas légkör alakult ki és 
bátran osztottuk meg egymással örömünket, félelmünket vagy 
széthullottságunkat is. A csoport összetételében az volt a legjobb, 
hogy akikkel a hétköznapok során ezelőtt talán csak elsétáltunk 
egymás mellett, most bizalmasan beszélgettünk és megláthattuk 
a másikban a testvért és ezáltal új barátságok születhettek.

Gombos Ádám
Kedves, mert neve Csendes
ej, nem lehetsz te vesztes,
benne lelkem szerepe,
ez eme vers telepe.
Gyertek velem, s legyetek csendben! 
Ezt keresd eme remek keresztben!

Balázs Eszter
Ahogy a szarvas kívánkozik a vízhez, úgy szomjazott lelkem az első 
vizsgaidőszak végeztével is az Élő Isten Igéje után. Egy ünneplő 
tanítványi sokaság részévé váltam. Hangos énekléssel zarándokol-
tunk a szent vacsora helyszínére, a templommá vált Díszterembe.



Ha február, akkor tutira vége van a 
vizsgaidőszaknak. Ha vége van a vizs-
gaidőszaknak, akkor tutira itt a máso-
dik félév, s ha itt van a második félév, 
akkor tuti, hogy itt a báli időszak. Nem 
volt ez másképp kis egyetemünk öreg 
falai között sem. 

Minden évben, így most is lázas 
készülés előzte meg a mulattságot. 
Persze ezt csak azok tudják igazán, 
akik tagjai voltak a szervező gárdának.

 

Tombola felajánlások, zene, 
helyszín, tánc, bűvész, vacsora, mi 
szem-szájnak ingere. Volt itt minden, 
mint a piacon, csak győzzön az ember 
válogatni. 

Itt a DRHE 
áll a  BÁL

Keringőzik a sok
fiú és lány!

De minden viccet félre téve feb-
ruár 22-én 18:00-tól a lányok herceg-
nők, a fiúk pedig hercegek lehettek a 
hajnali órákig. S ami nagy öröm lehe-
tett mindenki számára, hogy a lányok-
nak nem kellett sietősen távozniuk 
éjfélkor, mint Hamupipőkének, s a 
fiúknak nem kellett lázasan keresniük 
eltűnt partnerüket egy üvegcipellővel 
a kezükben. 

Az este kezdetét a bűvész hoz-
ta meg és varázsolta el, színesítve a 
programot. Örülhetünk, hogy nem 
tűntetett el minket is, mint oly sok 
mindent ezen az estén. Ezek után va-
lódi álarcos hercegek és hercegnők 
lepték el a táncteret, s nyitották meg 
a bált a táncolni vágyóknak. 



Egy kis tánc még belefért a va-
csora előtt, aztán mindenkinek járt a 
szája, persze nem azért, mert annyit 
beszélt. Miután mindenkinél beállt a 
„kajakóma”, „legyen tánc”, s minden-
ki neki is látott ledolgozni a vacsorát. 
Természetesen az ajándékok sem csak 
dísznek voltak kirakva, mindegyik új 
gazdára talált az este során. A kötele-
ző köröket letudva nem volt más hát-
ra, mint előre, hajnalig még volt idő, 
hajnalig még volt idő, aztán rophatta 
mindenki, míg el nem fáradt. Írhatnék 
még regényeket, azt a hangulatot úgy 
sem tudnám visszaadni, így a többit 
inkább mondják el a képek.

u.i.: Innen is szeretném megkö-
szönni a 2020-as DRHE Bál szervező-
inek a hatalmas, olykor bizonyára fá-
rasztó és idegtépő, de eredményes és 
minőségi munkát! 

Kiss Eszter 



Megannyi piros betűs „ünnepnapunk” van, amikor megemlékezünk korábbi 
veszteségeinkről. Kevés a valóban örömünnep. Nem sokkal jobb érzés olyanra 
emlékezni, ami nem szomorúsággal, hanem boldogsággal tölt el, s hogy annak 
én is a részese lehetek? 

Február 22-e egy rendkívül fontos nap a cserkészek történetében. Ez az  
Emlékezés Napja! 1857-ben ugyanis ezen a napon született Lord Robert 
Baden-Powell (Bi-Pi), a cserkészet alapítója. Érdekesség, hogy felesége, Olave 
szintén e napon született, aki férje munkáját segítve a leánycserkészetet szer-
vezte meg.  Ezen a napon a cserkészek megemlékeznek Bi-Pi célkitűzéseiről, 
nagy álmáról, magukba és egymásra tekintenek: a millió emlékre, barátra, az 
életre szóló fogadalmukra. 

Bi-Pi utolsó üzenete nem csak a cserkészeknek, hanem Neked/ Önnek is, 
Kedves Olvasó, egy első üzenet lehet! 



Kedves Cserkészek!

        Ha valaha láttátok már a Peter Pan 
című filmet, emlékeztek, hogyan mondta 
el a főkalóz búcsúbeszédét minden al-
kalommal, attól tartva, hogy amikor eljön 
a halál órája, nem lesz már ideje a bú-
csúra. Így áll a helyzet velem is, és - bár 
nem haldoklom - most én búcsúüzenete-
met akarom elküldeni nektek. 
        Emlékezzetek arra, hogy ez az utol-
só üzenet, amelyet tőlem valaha kaptok, 
véssétek hát jól emlékezetetekbe. Na-
gyon boldog életem volt és azt akarom, 
hogy a tiétek is az legyen. 
Hiszem, hogy Isten azért teremtett ben-
nünket ebbe a szép világba, hogy boldo-
gok legyünk és élvezzük az életet. Csak-
hogy a boldogság nem a gazdagságból 
ered, nem a sikeres karrierből és nem 
saját vágyaink kielégítéséből. A boldog-
sághoz vezető út ott kezdődik, hogy fiú 
korotokban egészségessé és kitartóvá 
fejlesszétek magatokat, hogy felnőttként 
hasznosak lehessetek és élvezni tudjá-
tok az életet. 
        A természet ismerete megmutatja 
számotokra, hogy mennyi teljes szép-
ségű és különleges dologgal látta el 
Isten boldogításunkra a földet. Legye-
tek elégedettek azzal, amit kaptatok 
és használjátok föl a lehető legjobban.    

Nézzétek a dolgok derűs 
oldalát, ne a borúsat. Ám 
az igazi boldogságot csak a 
másoknak nyújtott boldogság 
által érhetitek el.        

Igyekezzetek ezt a világot 
egy kicsit jobb állapotban ma-
gatok mögött hagyni, mint a 
hogy találtátok: úgy amikor 
eljön halálotok órája, boldo-
gan halhattok
meg abban a tudatban, hogy 
nem vesztegettétek el az idő-
töket, megtettétek, amit tőle-
tek telt. 

        Legyetek készen a bol-
dog életre és a boldog halál-
ra. Ragaszkodjatok mindig a 
fogadalmatokhoz akkor is, ha 
már nem vagytok gyerekek. 
Isten segítsen ebben benne-
teket. 

Barátotok: 
Robert Baden-Powell

Petkes Piroska Judit



Március gyermeke

(1853. március 30. – 1890. július 29.)

„I want to touch people with my art. I want them to say: 
he feel deeply, he feels tenderly.”

Vincent volt a Van Gogh család legidősebb gyermeke, 
de nem az első. Korábban édes-anyja egy fiút hordott szíve 
alatt, aki 1852. március 30-án halva született. Ő lett volna 
az „iga-zi” Vincent. Rá pontosan egy évre, ugyanazon a na-
pon megszületett a híres festő, aki végül megkapta a becses 
nevet.

27 éves korában kezdett festeni, előtte sok munkában 
kipróbálta magát. Belekóstolt többek között a lelkészi hiva-
tásba, műkereskedésbe, de minden irányt csalódás köve-
tett. Vé-gül a festészetben keresett vigasztalást. Közel 10 év 
alatt több mint 800 alkotása készült, élete újabb tragédiája, 
hogy ebből csupán egyet sikerült eladnia.

Kapcsolatai igencsak zűrösen alakultak: szüleitől folya-
matosan eltávolodott, szerelemre többségében prostitu-
áltak képében talált, barátját, Gauguin-t elüldözte maga 
mellől. Komorsá-ga és zárkózottsága mellett lelki, mentá-
lis betegségei okozták magányosságát, avagy fordítva? Az 
egyetlen, akire egész életében számíthatott, öccse, Theo 
volt. Kapcsolatuk szorosságát mu-tatja, hogy Vincent halála 
után Theo teljesen magába fordult, szervezete legyengült 
és beteg-sége hamarosan őt is a másvilágra kísérte.

Halálának 130 évfordulója alkalmából.





1. Vasárnap, böjtfő: családunkkal együtt men-
jünk istentiszteletre (ha valaki egyedül van, ro-
konával vagy barátjával)!
2. Tartózkodjunk a televíziótól, amivel visszavo-
nulót fújunk lelki szféráinkba, jelezvén, hogy az 
ünnep megkezdődött!
3. Vegyük fel valakinek a keresztjét! Lehet az 
egy szomszéd, barát, családtag, munkatárs vagy 
bárki, aki valamilyen nehézséggel küzd.
4. Mondjunk le valamilyen kedvenc ételünkről/
élvezeti cikkről! Figyeljünk arra, hogy éhségünk 
mélyebb legyen: nem csak az étel után, hanem 
Isten után vágyakozzunk!
5. Vegyük észre a természet szépségeit és cso-
dáit! Isten csodálatos világot adott, örüljünk és 
adjunk hálát érte!
6. Imádkozzunk azokért, akikkel a nap során ta-
lálkozunk!
7. Takarítsuk el a szemetet! A felhalmozódó 
rendetlenség a szívünkben uralkodó rendet-
lenséget is tükrözheti. Tégy rendbe egy fiókot, 
elhanyagolt mellékhelyiséget és gondolj arra, 
Isten hogyan akar rendet tenni benned!
8. Kezdd el olvasni a Márk evangéliumát úgy, 
hogy érj végére húsvétig! A Bibliából ma olva-
sott személy egy jó jellemvonása álljon példa-
ként előttünk, és igyekezzünk azt megvalósíta-
ni!
9. Félelem-böjt. Félelmünket formáljuk hála-
adó, magasztaló imádsággá! Figyeljük, meny-
nyivel könnyebb a napunk, ha a hit és nem a 
félelem diktál!
10. Bocsássunk meg! A Miatyánkban azt kérjük, 
úgy bocsásson meg nekünk, ahogy mi egymás-
nak.

11. Rádió-böjt vagy számítógép-böjt. Ma ne 
kapcsold be! Olyan sok hanggal és zajjal töltjük 
meg az életünket, hogy ama halk és szelíd han-
got nem tudjuk meghallani.

12. Emlékezz egy áldott elődödre! Azért lehet-
tünk hívővé, mert valaki beszélt Róla nekünk. 
Lehet az egy idősebb családtag, rokon, barát, 
aki már lehet, hogy nem is él. Idézd emlékeze-
tedbe azt, amit tőle tanultál.
13. Erőszak-böjt. Ne hangoskodj, ne légy erő-
szakos, de légy türelmes!
14. Ma a gyülekezetedért és lelkipásztorodért 
imádkozz, akire Isten az igehirdetés szolgálatát 
bízta, emlékezz: a papjával perlő népen nem 
lehet áldás!
15. Vegyünk részt az istentiszteleten! Énekeljük 
az énekeket, figyeljünk az imádságokra, bibliai 
felolvasásokra, igehirdetésre. Ha lehet, isten-
tisztelet után beszéljünk róla!
16. Figyelj oda arra, amit a másik mond! Ez az 
egyik legjobb eszköz arra, hogy kifejezzük meg-
becsülésünket a másik ember iránt.
17. Hallgassunk! Ma a csendet ízlelgessük, és fi-
gyeljük, Isten talán valami nagy hiányérzetünk-
re választ akar adni.
18. „Cicoma”-böjt. Ma ne használj szépítőszert! 
Csak tartsd tisztán magad!
19. Adakozz! Mondj le édességről, cigarettáról 
vagy valami olyasmiről, amit szeretsz! Az árát 
add valakinek, aki rászorul!
20. Szakíts időt a játékra! Az öröm Isten orszá-
gának jellemző vonása. Próbáld ki, milyen az 
egészséges humor! Üsd el a feszültséget, ne 
mélyítsd!
21. Olvass egy keresztyén írást/könyvet! Hi-
tünk épülésére szolgálhat a Biblia mellett más 
hitmélyítő, egyházi irodalom is. Vigyázz, mert 
nem minden „vallásos szöveg” épít, csak az, 
ami Isten kijelentésén, a Szentíráson alapszik, 
azzal összhangban van!
22. Keresd a jót! Figyelj arra, milyen jót kaptál 
Istentől: család, barátok, munkatársak stb. Ha 
lehet, mondj el legalább egy dolgot valakinek 
a nap folyamán, amiben Isten szeretetét ismer-
ted föl!

A böjt napjaira



23. Édesség-böjt. Ne egyél édességet, de figyelj 
oda azokra az ízekre, amelyeket Isten azon kívül 
adott!
24. Vizsgáld meg a lelkiismeretedet! Vizsgáld 
meg magad, kérj Istentől erőt, hogy hajlandó 
légy föladni olyan szokásodat, ami nem egyez-
tethető össze a Tízparancsolattal (lásd: 2Móz 
20,1-17)!

30. Őszinteség! Vizsgáld magad a nap folyamán, 
mennyire őszinték a szavaid, a mimikád, a visel-
kedésed! Leplezd le önmagad előtt hazugságai-
dat, és törekedj őszinteségre!

25. Pletyka-böjt. Szívesen feketítjük be a mási-
kat, hogy mi különbnek látszódjunk. Ma gyako-
rold magad abban, hogy nem figyelsz oda plety-
kákra, és nem adsz tovább ilyen szintű híreket!
26. Készség kérése. Gyakran tudjuk, hogy mit 
kellene tenni, de nem tesszük. Kérd Istent, hogy 
tegyen késszé a cselekvésre, és segítsen jól ten-
ni azt, amit elhatároztál.
27. Légy békességteremtő. Boldogok a békes-
ségteremtők… Imádkozz békéért. Világunk tele 
van fájdalommal. Kérd Istent, adjon békét egyé-
nek, népek és a világ számára.
28. Ápold az érdek nélküli, emberi kapcsolatai-
dat! Írj e-mailt, levelet vagy hívj fel valakit, aki 
magányos! Gyermekeidet is beleértve.
29. Légy rejtett samaritánus! Tégy jót anélkül, 
hogy elmondanád, hogy te voltál! Isten látta, s 
megfizet nyilván.

31. Töröld le a könnyet Jézus arcáról! Jézus azt 
mondta: „ha e kicsinyek közül eggyel cseleked-
tétek, velem cselekedtétek.” Szenvedő kicsiny 
gyermek arcáról töröld le a könnyet: enyhíts a 
baján!

33. Önbecsmérlés böjtje. Gyakran önmagunk-
nak vagyunk legnagyobb ellenségei. Olyan 
szigorúan bíráljuk magunkat, hogy attól nem 
tudunk boldogok lenni. Ma tudatosítsd magad-
ban, hogy Isten szeretett gyermeke vagy!

32. Kritika-böjt. Ma a kritizálás kísértésében 
tanulj megállni! Bíráskodás helyett légy kedves 
vagy egyszerűen maradj csendben! Korholás 
helyett dicsérd gyermekeidet/munkatársaidat, 
ismerd el bennük a jót! A kritika tárgyát tárd fel 
az Igaz Bíró előtt anélkül, hogy bármit kérnél! 
Csak mondd el Istennek, mint egy kiszolgálta-
tott ember, aki az Igaz Bíró ítéletére hagyatko-
zik!

34. Figyeljünk belső ösztönzésünkre: mire ösz-
tönöz Isten igéje, hogyan akarja aktualizálni 
magát bennünk!
35. Imádkozz népünkért, és tedd meg érte, amit 
tehetsz!

41. Nagypéntek: Köszönd meg, hogy Jézus ér-
ted is meghalt a kereszten, hogy ne a kárhozat 
fia légy, hanem örök életed legyen. Merj új szív-
vel, új értékrenddel élni!

36. Hangolódj Jézus passiójára. Olvasd el a 
Bibliából (Mk 14-15.)! Emelj ki belőle egyetlen 
mozzanatot, gondolkodj és imádkozz ezzel kap-
csolatban!
37. Hétfő: Kérés-böjt. Magasztald Istent! Nem 
valamiért, hanem azért, mert Ő az ÚR!
38. Kedd: Tisztítsd meg a beszéded!

39. Szerda: Vizsgáld meg a baráti körödet! 
Mennyiben segítenek vagy akadályoznak Jézus 
követésében?
40. Nagycsütörtök: Imádkozz azokért, akik el-
árultak, hűtlenek lettek hozzád! Imádkozz el-
lenségeidért!

42. Nagyszombat: Rendezd el azt, amit akkor 
tennél, ha ma hazahívna Urad!

44. Ne hagyd abba! Gondolj vissza az elmúlt he-
tekre, válassz ki egyet, vagy fogalmazz meg újat, 
amiben gyakorolni szeretnéd magad! Határozd 
el, hogy ezekre a jövőben is figyelsz!

43. Húsvét vasárnap: az élet győzelme a halál 
felett. Győzz a halál-erők, a gonosz felett a Fel-
támadott Úr erejével, mert hatalmat kaptál rá! 
„Nem erővel és nem hatalommal, hanem az Ő 
Lelkével” (Zak 4,6).



Svédországból jöttünk, mesterségünk címere:

Talán ez az a három szó, amivel 
viszonylag jól össze lehet foglalni 
azt, hogy mivel találkoztunk Svéd-
országban. Idén február elején két 
diáktársammal lehetőséget kaptunk 
arra, hogy Svédországban, Malmö-
ben eltölthessünk 5 napot egy me-
nekült-missziós konferencián. A világ 
minden tájáról érkeztek előadók, de 
főképpen európai országok képvisel-
tették magukat.

Megérkezésünk után azonnal fel-
tűnt valami: ahogyan a költő mond-
ja: „Svédországban sincs kolbászból 
a kerítés”. Igazából Svédországról az 
első benyomásom az volt, hogy ez 
ugyanolyan, mint Magyarország, csak 
az embereknek van pénze. Magyar-
ország HD minőségben. Az emberek 
ugyanúgy néztek maguk elé, mint 
máshol, ugyanúgy mentek munkába, 
talán csak a buszsofőrök voltak mo-
solygósabbak, mint itthon. Na, de mit 
is csináltunk mi itt?

Tanultunk. A konferencia egy nap-
ja borzasztóan egyszerűen nézett ki. 
Délelőttönként volt közös fejtágítás, 
műhelyek, ez volt a nap „passzívabb” 
része. Amilyen megközelítési módjai 
és fázisai vannak a menekült-misszi-
ónak, az itt mind megtalálható volt a 
lelki-gondozáson át egészen praktikus 
dolgokig, mint például az, hogy milyen 
módszerek léteznek a menekülteknek 
a gyülekezetbe való integrálására.



Délutánonként volt a nap „aktív” 
része. Itt volt lehetőségünk a terepen 
is kipróbálni magunkat, illetve jobban 
megismerni a svéd kultúrát. Ebbe be-
letartozott a fika evése is. 

Hatalmas élmény volt mindany-
nyiunk számára, megjártuk Malmöt, 
Koppenhágát, Lundot. Találkoztunk 
érdekes emberekkel, köztük a ked-
vencem Hansjörg volt, aki az egyik 
reggelinél mellém ült, megkérdezte 

menekült, euro-migráns, új-svéd

miért vagyok rosszkedvű, majd teljes 
természetességgel elmondta, hogy 
miről fog prédikálni és, hogy mit gon-
dolok a témáról. Annyi biztos, hogy 
ezt a missziót csak egyfajta „szent 
bolondsággal” lehet csinálni, valami 
olyasmivel, amire mindnyájunknak 
szüksége lenne a lelkészi hivatásunk 
során.

Aki többet szeretne a kalandjaink-
ról hallani, azt várjuk a beszámolónk-
ra! ;)

Vekerdi János



Remélem, jól megy sorod. Régen 
láttuk már egymást, és azóta sok víz 
lefolyt a Dunán. Annyi új ismeretség, 
annyi új ismeret, annyi esemény jött 
velem szembe az elmúlt hónapokban, 
hogy nehéz ilyen röviden írni róluk. 
De azért megpróbálom.

Nagyon jól érzem itt magam. Wa-
shington egy iciri-picirit nagyobb, 
mint Debrecen, és talán egy han-
gyányit több lehetőséget kínál azok-
nak, akik netán unatkozásra adnák a 
fejüket egy kisebb városban. Képzeld, 
a központ tele van ingyenes múzeu-
mokkal, amik önmagukban is egy-egy 
kis város méreteivel érnek fel. Jártam 
például az amerikai történelem múze-
umában és a természettörténeti mú-
zeumban, de a leg-leg-legérdekesebb 
az űrmúzeum volt. Olyan jó lenne, ha 
te is láthatnád! Utána elsétálhatnánk 
a Capitoliumhoz, lőnénk pár képet 
instára, majd sétálnánk egy nagyot 
valamelyik csodaszép parkban (per-
sze egyik sem olyan szép, mint a te 
Díszudvarod!). 

Kedves DRHE!
Aztán megmutatnám neked a sze-

mináriumot, ahová járok. A Wesley 
Theological Seminary nagyon érdekes 
hely, sok szempontból hasonlít rád. 
Nagyjából annyi diák jár ide, mint hoz-
zád, csak sokkal több helyről érkeztek. 
Tetszene neked ez a hely. Az emberek 
nagyon barátságosak és segítőkészek. 
A legtöbben sokat mosolyognak, sok-
szor pedig két fejezet olvasása között 
megállok, hogy én is elmosolyodjam a 
kintről beszűrődő hangos hahotázáso-
kon. Képzeld, néha, amikor felveszem 
a DRHE-s pulcsimat, vagy valamilyen 
papírmunkát intézek, az embereknek 
mindig leesik az álluk, hogy te már 
ilyen idős és tapasztalt vagy. A Wesley 
igen csak a kistestvéred. Hízelgőnek 
találnád, amit ilyenkor mondanak: 
„az USA még kósza gondolat sem volt, 
amikor az egyetemed már létezett”. 
Jól összekacsinthatnánk ilyenkor. Itt 
is van akadémiai istentisztelet, sze-
rintem nagyon szépnek találnád azt, 
ahogyan itt dicsőítik a Szentháromság 
Istent az éneklésen keresztül. 



A gyülekezetről is szeretnék még 
írni neked. Nem igen tudok elmenni 
legációba a nagy ünnepeken, vagy jár-
ni a sajátomba otthon, de van itt egy 
magyar gyülekezet, akik kárpótolnak 
mindenért. Nagyon sok mindenben 
hasonlít az otthoni gyülekezetekre, 
de így is sok új tapasztalatot nyertem, 
és percről-percre gazdagabb vagyok. 
Minden itt töltött óra aranyat ér, még 
akkor is, ha hiányoznak napsárga fala-
id!

Szeretném, ha tudnád, hogy sok-
szor elrévedek ódon falaid árnyéká-
ban felvirágzott ismeretségeken és 
ismereteken. Kérlek, add át a többi-
eknek, hogy rájuk is gondolok!

With love: egyik ösztöndíjas hall-
gatód

U.i.: Add át a többieknek azt is, 
hogy tudom, hogy az elválás fáj, de 
MEGÉRI!

Paczári - Pongor Melinda



Külügyi- és Tanulmányi Hírek
A 2019/2020-as tanévre megválasz-

tott Külügyi és Tanulmányi Bizottság ki-
emelkedő fontosságú feladatának látja a 
más egyetemekkel való partnerkapcso-
lat kiépítését.

Úgy véljük, ma a jól felépített, közös 
érdekeken alapuló kapcsolatok elen-
gedhetetlenek a fejlődésben. Bizonyára 
minden intézmény, minden hallgatói ön-
kormányzat más-más erősségekkel bír, 
így egyrészt sokat tanulhatnak egymás-
tól az intézmények, továbbá segíthetik 
egymást közös célok megvalósításában. 
Egyik fő célkitűzésünk, hogy olyan isme-
reteket tudjunk szerezni és beépíteni 
a rendszerünkbe, amely területen más 
egyetemek erősek és szervezettebbek, 
így időt és energiát tudunk megspórol-
ni a kísérletezések helyett. Ez az elgon-
dolás természetesen hosszútávon fog 
leginkább kamatozni, amikor egymás 
irányába megvalósul a bizalmi kapcsolat 
és mindkét fél meglátja a közösen meg-
valósítható lehetőségeket.  

Ezért született meg az a döntés, hogy 
kezdeményezést teszünk az egyetemek 
irányába, felkeressük őket és felvázol-
juk a szándékainkat. Megkereséseink-
ben többek között kitértünk arra, hogy 
hajlandó-e az egyetem, illetve a diákság 
vezetői, hogy látogatásokat tegyünk egy-
máshoz és kapcsolatot tartsunk, közös 
programokat alkossunk, valamint egy-
más rendezvényein képviseltessük ma-
gunkat.? 

Országosan számtalan egyetemet 
kerestünk meg, ahol nagy százalékban 
kifejezték együttműködési szándéku-
kat, valamint lelkesen várták a további 
lépéseket. Természetesen tudtuk, hogy 
a mi feladatunk lesz a gyakorlati lépé-
seket is megtenni, ezért megálmodtunk 
egy „Külügyi Partnerkapcsolati Napot”, 
ahol országosan az egyetemek 2-2 fő-
vel képviseltethetik magukat. Ez az ese-
mény március 27-29 között kerül meg-
rendezésre. Mint kiderült országosan 
több esemény időpontjával is egybeesik 
ez a dátum, de ettől függetlenül is több 
egyetem képviselői tisztelnek meg jelen-
létükkel. A végleges programterv elké-
szült, amiben egyszerre van jelen egy-
más megismerése, fórumbeszélgetések 
valamint csapatépítő programok. Ezen 
a három napon a segítők részvételével 
együtt előreláthatólag 50 hallgató fog 
együtt dolgozni egy közös, gyümölcsöző 
kapcsolat kialakításán. 

A bizottság belső életéről elmond-
ható, hogy rendkívül élvezzük a közös 
munkát, a csapatjáték, a munkameg-
osztás pedig hatalmas motivációt ad és 
kiegyensúlyozottá teszi a közösségi éle-
tünket.      

Zágonyi Markó Tamás
Külügyi- és Tanulmányi Bizottság elnöke



• Hétfő- Péntek 8:30 Reggeli áhítat a Kápolnában

• Hétfő 18:00 Akadémiai Istentisztelet a Díszteremben

• Kedd és Csütörtök Imaközösség 

• Szerda 18:00 Sport (foci és röpi) a Tornateremben

• Dicsőítés az Andaházy Kollégiumban 

Rendszeres alkalmaink

TIPP KÖZLÖNY
1. Olvass!
2. Válaszolj röviden és  
 írd fel a neved!
3. Dobd a dobozba!
4. Nyerj!

NÉV:   
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1. Milyen hangszeren játszik Karolina?

2. Hány évesen vett fordulatot Réka élete?

3. Mi a programod április másodikán? 

4. Hányadikán van az emlékezés napja? 

5. Mit üzent neked Robert Baden-Powell?

6. Kire számíthatott Vincent egész életében? 

7. Milyen (lelki)időszakban vagyunk most?

8. Milyen furcsaságot említ Jani, amit Svédországban ismertek meg?

9. Melyik múzeumot találta Meli a legérdekesebbnek Washingtonban? 

10. Mi a kedvenc csokid? 
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