
Bemutatkozás 

 

 

Kedves Testvérek! 

Trenovszkiné Warczeka Éva vagyok 1978.február 25-én 

születtem Szolnokon. 11éves korom óta hiszek Istenben, de 

katolikusként.2010 óta járok a szolnoki református 

gyülekezetbe.2012.májusában konfirmáltam férjemmel 

együtt. 

„Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely 

készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó 

időben.”(1Péter 1,5) 

2018.januárjában kaptam felkérést és elhívást a gyerek 

istentiszteleten való szolgálatra. Két gyermek édesanyjaként és pedagógusként szívesen és szeretettel 

foglalkozok, gyermekekkel. Először kicsit féltem a feladattól , de az Úr elkészített mindent számomra, 

hogy a gyermekeknek átadjam vasárnapról vasárnapra az Úr üzenetét. 

„Hálát adok a Krisztus Jézusnak a mi Urunknak ,aki megerősített engem,mert megbízhatónak tartott 

amikor szolgálatra rendelt.”(Pál 1 lev Tim.1.12) 

Amikor 2010 januárjában a szolnoki gyülekezethez kerültünk gyermekem Bogi óvodai hittanra járt 

Csorba Zsuzsihoz az ő szeretete és hite példaértékű volt számomra és megérintett. A gyülekezet 

minden tagja szeretettel fogadott minket. Egyre sűrűbben jártunk a gyülekezet alkalmaira, 

istentiszteletre, gyermekreggelire. Amikor a második gyermekem megszületett bekapcsolódtam a 

baba-mama kör alkalmiba. Ahol hétről hétre hallhattam Isten igéjét. Éreztem, hogy elhívott Jézus. 

Egyre több alkalommal kapcsolódtunk be a gyülekezet életébe és vállaltam szolgálatot 

(gyermekreggeli, tábor)Jó érzés tartozni egy közösséghez, ahol Istent dicsőíthetjük és számíthatunk 

egymás tiszteletére,szeretetére,segítségére,megbecsülésére. Sok erőt segítséget kaptam 

lelkipásztorunktól, aki segített erősödnöm a hitben. Köszönöm, hogy a szolnoki gyülekezethez 

tartozhatom, hiszen itt élünk és a rohanó világban jó érzés tartozni egy közösséghez. 

„Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében.(Pál lev. Ef.6,10) 

A vasárnapi gyerek istentiszteleten való szolgálat öröm számomra, fontosnak tartom, hogy bővüljön a 

gyülekezet a gyerekek körében és beszéljek a Bibliáról, az igéről, amit az Úr elkészít, megismertessem 

Jézus életével a gyerekeket. Hiszen ők tudják tovább vinni a szeretetet a hitet, amit mi is megkaptunk. 

„Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok 

imádságainkban.”(Thessz1,2) 

A gyerekek még formálhatók, buzdíthatók és fontos a példamutatás, a hitben járás és talán ők is ezt  

majd tovább tudják adni a jövő generációjának. 

Hálás vagyok, hogy ehhez a gyülekezethez tartozom és örömmel szolgálok. 

Jelenleg nincs még hittanoktatói végzettségem, de tervezem 60órás továbbképzésen részt venni. 

Szolnok,2018. november 1. 

       Trenovszkiné Warczeka Éva 


