
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Bódás János 
REFORMÁTUS REFORMÁCIÓ 

Megőriztük a Hitvallást s az Igét 
századokon át, tisztán és híven. 

De csak könyvekbe zárva! - mert szívűnktől nyelve,  
szelleme már - már idegen.  

Nem éljük, amit vallunk, (mint az ősök) 
utunkban a Lélek már nem vezet. 

Bár mindnyájunk közös célja a Béke, 
de utána a Pénz s az Élvezet. 

Üresedik a templom, nincs imádság 
asztalnál, ágyban, üzemben, mezőn. 

Isten népére nem ismerhet immár 
bennünk a világ. Rosszul áll a pör: 

vádjait szaporítja ellenünk sok 
millió "Minőségi Ellenőr". 

Úszunk az árral, számunkra is sorra 
ezrével nőnek az uborkafák, s kapaszkodunk, 

mert nagy erővel vonz a 
fösvény, úrhatnám kispolgáriság. 

A múlthoz képest hol van a minőség? 
Hiába van papíron igazunk, 

hiába mondjuk tisztán az Igét ha 
a cáfolata sokszor mi vagyunk! 

Bizony, bizony a "Semper reformari" 
ideje jött el s elsősorban ránk! 

Nem szekta, "izmus", Róma most a kérdés: 
bennünk lobbanjon újra fel a Láng, 
a szent Láng, ami őseinkben égett, 
mitől sok fásult szív tüzet fogott 

s áldozva szolgálták a hazát s népet, 
szerények, tiszták voltak, s boldogok. 

Itt az idő, hogy a Lélek vezessen 
s azt tegyük, amit az Úr ma ránk kiró: 

nékünk kell újjászületnünk, úgy lesz csak 
majd református reformáció! 
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MI	OKTÓBER	31.-ÉN	A	REFORMÁCIÓT	ÜNNEPELJÜK!	
A Reformáció megindulásának 502. évfordulóján 

Az év arany betűs ünnepe számomra október 31. Akkor is ünnepelném a 
Reformáció elindulását, ha nem lennék lelkipásztor. 

Hálás vagyok Istennek, hogy protestáns népét évszázadokon át, sok veszély 
közepette megőrizte. 502 év tekintélyt parancsoló. Sokmilliós közösséget hívott 
létre az Úr. Ez a közösség idén, Szegeden, 2019-ben, okt. 27-31 között öt napos 
programsorozat keretében ünnepelt. Megindító volt látni a záróalkalmon a Honvéd 
téri Református templomban azokat a hűséges testvéreket, akiket szintén erre az 
útra hívott el városunkban Isten. Ott kísérték az Úrvacsorázók sorában a mára már 
csak bicegni tudó fehér hajú idős hölgyet, aki egykor gyerekként végig futott a 

templomon, sietve a gyermekalkalomra. Ott volt a 
Nyugatot megjárt orvos, a régi vasutas, a közgazdász 
professzor, az építész. Évtizedeken keresztül 
hűségesen szolgáló testvérek. Számos elhívott embert 
küld Isten ebbe a táborba, akiknek új szívet adott, akik 
vágynak az Igére, s keresik a többi hasonlóval a 
közösséget. Felemelő megélni egységünket, közös 
elhívásunkat. Sajnálom, hogy sok református 
embernek semmit sem jelent október 31. Ilyenkor 

látszik, hogy komoly programunk a tanítás. Nemhiába adta Jézus Krisztus 
feladatunknak, hogy „tanítva őket az Atyának, Fiúnak, Szentlélek nevében... 
Minden vágyam, hogy híven őrizzem fehér templomainkban a tan tisztaságát, 
hirdessem a mennyet megnyitó egyetlent: az Igét. 

Uram Jézus Krisztus, tarts meg bennünket! Ámen 
Czirokné Botár Éva lelkipásztor 

„Krisztus nélküli protestantizmus üresebb a zörgő dióhéjnál. ...csak akkor vagy protestáns, 
amikor hívő keresztyénné lettél. Ez azt jelenti, hogy a Biblia nem családi ékszer, nem 

olyasvalami, mint a címer, vagy a nemeslevél, aminek semmi hasznát nem vesszük, hanem 
darab kenyér, amely nélkül napokig sem lehetünk el.” 

Dr. Ravasz László református püspök, (1882-1975) 
 
 



GYATYEL PÉTER LELKIPÁSZTOR augusztus 1. napjától kezdte meg 
szolgálatát gyülekezetünkben. Az alábbiakban bemutatkozását 
olvashatjuk. Szolgálatához a Mi Urunk erejét kérjük! Előttünk álló nagy 
feladatnak mutatkozik Algyőn, majd Mórahalmon a református élet 
megújítása. Ezért érkezett hozzánk imameghallgatásra segítségül. Kérjük a 
testvéreket, hordozzák imádságban ezen szolgálatunkat. 

********* 
 „Jöjjetek, mert már minden készen van!” (Lk 14,17) 
Ez az ige vált számomra különösen is fontossá életem egy szakaszán, és ezzel az 
igével kezdem bemutatkozásomat is. 1993. február 26-án születtem, Fóton 
nevelkedtem családom körében, szüleimmel és két testvéremmel. Ebben a kis 
Budapest melletti városban jártam általános- és középiskolába is. Az érettségi után 
a református Önkéntes Diakóniai Év Programiroda szervezésében, fogyatékkal élő 
idős emberek ápolásában vettem részt egy éven keresztül  egy németországi, 
evangélikus diakóniai központban. 
 
Az egy éves németországi tartózkodás után jelentkeztem teológiára, ami nem volt 
egyszerű döntés, hiszen sok gondolat fogalmazódott meg bennem, és mások által 
is, hogy én erre nem vagyok alkalmas, ne 
jelentkezzek. De Isten megerősített, és azt mondta, 
ne keressek kifogásokat, mint az idézett bibliai 
példázat szereplői, hanem halljam meg a hívást: 
„minden készen van!”. 
Az egyetem évei alatt sok örömet és 
megpróbáltatást élhettem át, amelyek 
megerősítettek abba, hogy feladatot és meghívást 
kaptam. 
A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen 
ismertem meg feleségemet, Horváth Eszeter, 
akivel 2016-van kötöttünk házasságot. Azóta is 
közösen szolgálunk, és közösen éljük meg azt a 
csodát is, amelyet szeptember 22-én kaptunk, ekkor született meg első kislányunk 
Anna Róza. 
A különböző feladatok, egyetemi diákvezetőség, segédlelkészség a Debrecen-
Nagyerdei Gyülekezetben, a vizsgák és a lelkipásztorrá való szentelés 
megerősítettek a szolgálatban. Az elmúlt évben egy debreceni gyülekezetben, az 
Árpád-téri Református Egyházközségben kaptam feladatot, majd pedig a Magyar 
Református Egység Napjának lehettem szervezői munkatársa a Püspöki Hivatalban.  
2019 augusztus elsejétől kaptam megbízattatást a Csongrádi Egyházmegye missziói 
lelkészi szolgálatra, hogy a petőfitelepi gyülekezetben segítem a már megkezdett 
munkát, és együtt még inkább jelen tudjunk lenni szűkebb és tágabb 
környezetünkben hirdetve az evangéliumot.  

 

„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Rm. 8:31.) 
********* 

HALLOWEN-HALOTTAK NAPJA 
 

Facebook megosztás: 
Nem tököt faragok, hanem gyertyát a tartójába, 
s azt gyújtom meg, nem a töklámpást. 
Nem hozzám jönnek, hanem én megyek hozzájuk. 
Nem cukrot adok, hanem virágot és koszorút! 
Nem hangosan nevetgélek, 
hanem egy pár percre néma maradok. 
Nem rossz szellemeket űzök, 
hanem Istennek mondok köszönetet. 
Nem bulizom, hanem emlékezem!!! 

  
HÍREINK 

• Beregi gyülekezeti kiránduláson 
vettünk részt 22 fővel aug. 5-11 között. 

• Korábban gyülekezetünkben 
konfirmált felnőttek és fiatalok 
találkozója szeptember 15.-én 
vasárnap került megrendezésre. A nap 
témája a következő volt: „Kezdjetek el 
élni!” A napfényes időben a 
templomkertben ebéddel zártuk az 
alkalmat. 

  
A gyülekezet vezetősége ez úton szeretne köszönetet mondani mindazoknak, 

akik az elmúlt időszakban segítettek bármilyen módon a Konfirmációs találkozó 
napjának lebonyolításában, valamint a felújítás előtt álló a gyülekezeti házban 

összepakolni, templomot takarítani. 
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Magát meg nem nevezni akaró testvérünk  
Isten dicsőségére 33 db. Úrvacsorai 
kiskelyhet adományozott. A kiskelyheket 
újkenyér alkalmából, aug. 25.-én vettük 
használatba. Isten áldását kértük 
mindazokra, akik remélhetőleg 
nemzedékeken keresztül ezekből a 
kelyhekből fogják Krisztus vérének 
jelképét, a bor jegyét magukhoz venni. 

Lelkipásztor kollegám 
havi javadalma a 

gyülekezettől szinte 
jelképes, havi 30.000 ft., 

azonban ezt is ki kell 
gazdálkodnunk. Kérjük a 

testvéreket, ha az 
ünnepek alkalmából 

jótékonykodni 
szeretnének, gondoljanak 

ránk. Köszönjük! CBÉ lp. 


