
 ÜZENET  

 Az Őri Református Egyházközség pünkösdi lapja - 2021. május       

„Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.”  

(Róma 8,14) 

Bódás János: Szentlélek szállj alá! 

Szent Lélek szállj alá: 

erő, kincs, égi fény... 

A világ oly gazdag, 

és mégis oly szegény! 

Hatalmasoknak, kik 

vezetik a népet, 

s fegyver van kezükben, 

adj nagy bölcsességet!  

Űzz el szívekből 

vad haragot, sértést,  

népek s egyesek közt 

teremts egyetértést! 

Annyi még az önzés, 

a gyűlölet - vedd el! 

Tölts be minden szívet 

emberszeretettel. 

Krisztus indulatját 

vidd a földre szerte, 

s Te uralkodj bennünk 

békességnek Lelke! 

Élni vágyunk, mégis 

veszni készül minden… 

Mentsd meg a világot 

Szentlélek-Úristen! 
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Isten Lelke vezérel 

Ige: Róma 8,12-17 

Kedves Testvéreim! 

Nagy szeretettel köszöntöm az Üzenet minden kedves Olvasóját 2021 

Pünkösdjén! Az ünnep neve a görög „hé pentekoszté” – ötvenedik szóból 

származik. A zsidók a páskaünnep utáni 50. napon ünnepelték. 

Ismeretesek más elnevezések is. Az Ószövetségben a legrégebbi források 

aratási ünnepnek nevezik. A páskaünnep utáni hét hetes időszakra utal a 

hetek ünnepe, de a páska lezárásaként záróünnepnek is mondták. A sínai-

hegyi törvényadás ünnepei is, amely a hagyomány szerint 50 nappal az 

Egyiptomból való kivonulás után történt.  

1. A pünkösdi eseményekben felfedezhetjük az aratás és a törvényadás 

kettős szimbólumát. Az egyház ezen a napon aratta le a keresztyén misszió 

első zsengéjét, hiszen ezen a napon mintegy háromezer lélek 

keresztelkedett meg. Aranyszájú Szent János így ír erről a csodáról: „Eljött 

az ideje, hogy kivessék az ige sarlóját; a Lélek ugyanis olyan élesen hatolt 

a szívekbe, akár a sarló”. A próféták csaknem azonosnak tekintették Isten 

két ígéretét az új szövetséggel kapcsolatban: „az én Lelkemet adom 

belétek” (Ezékiel 36,27) és „törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe 

írom be” (Jeremiás 31,33). Pál is azt tanítja, hogy Isten törvényét írja az 

ember szívébe, miután lakozást vett benne.  

2. Számunkra pünkösd a Szentlélek kitöltetésének az ünnepe és az egyház 

születésnapja. A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye, akit az 

Atyával és a Fiúval egyenlőképpen imádunk. Szentlélek nélkül senki sem 

lehet Jézus Krisztus tanítványa. Miközben Péter prédikált Cézáreában 

Kornéliusz házában, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az 

igét.  

3. A Római levélből felolvasott ige arra buzdít, hogy vizsgáljuk meg 

önmagunkat: kinek vagy minek a vezetése alatt állunk?  

a, Vannak sokan, akik úgy gondolják, hogy életüket a sors, a végzet, a 

véletlen irányítja, mert nincs olyan személy, aki meghatározná jelenüket 

és jövőjüket. Szerintük szeszélyesen következnek az események, legyenek 

azok jók vagy rosszak. Az ember sodródik az árral, a végzet vezérli 

lépteinket, egyszer a szerencséhez, máskor a szerencsétlenséghez. Ezért 

nem tehetünk mást, rá kell bízni magunkat a sodró erővel vezérlő sorsra.  
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b, Vannak akik, tiltakoznak a sors vezető szerepe ellen. Nekik az a szilárd 

meggyőződésük, hogy az embernek saját kezébe kell vennie a maga 

sorsát. Azt mondják, hogy nem valami külső hatalom vezérel, hanem én 

vagyok az ura önmagamnak. Én szabom meg életem menetét. Harcolok 

minden ellen, ami akaratom érvényesülését csorbítja. Nem engedem, hogy 

nyomorúságba döntsenek a külső körülmények, hanem eltávolítom 

azokat, és életemet függetlenítem tőlük. Az ilyen emberek önmagukat 

tartják életük vezetőjének. Az időjárást és egyéb természeti jelenségeket 

is szeretnék uralmuk alá hajtani.  

c, Aztán vannak olyan emberek, akik bizonyos eszméket tartanak életük 

vezetőjének. Egyeseket a jólét gondolata vezeti. Csak az számít nekik, 

hogy rendezett viszonyok között tölthessék az egyik napot a másik után. 

Mások inkább elszenvedik a szegénységet, csakhogy szabadok 

lehessenek. 

4. Pál apostol ismeri ezeket a gyarló emberi próbálkozásokat, és ezek 

helyett az Isten Lelke vezetését javasolja. Isten fiait nem a véletlen sors 

vezeti, nem saját maguk, sem különféle eszmék, hanem Isten Lelke.  

Isten Lelke nem látható. Ő olyan, mint a szél, csak a hatását lehet érezni. 

Nem látjuk a lenge szellőt, de látjuk, hogy miként mozgatja a faleveleket. 

Az erős szelet sem látjuk, de látjuk, hogy miként űzi a sötét felhőket, és 

halljuk, hogy miként mozgatja meg a házak ablakait. A vihart sem látjuk, 

de kitépi gyökerestől a fákat, épületeket rongál meg. A szél fúj, mozgat és 

sodor. Hasonlóan cselekszik a Szentlélek is. Láthatatlanul hatalmába veszi 

a szívünket. Némelykor csak csendesen megérint, mint a lenge szellő. 

Máskor megrázza szívünket, és ellenállhatatlanul kényszerít, hogy 

beengedjük. Előfordul, hogy még nagyobb erővel ragad el, és magával 

visz, mint a tomboló vihar. Ez a sodrás, mozgatás, Isten Lelkének a 

munkája és vezetése. Amikor nem tudunk imádkozni, megérint, hogy 

imára nyíljék az ajkunk és hálaadó könyörgésre a szívünk. Amikor 

megszomorodunk, megsimogat a Lélek szele, hogy megvigasztalódjunk. 

Amikor kísértések közé sodródunk, zúg a Lélek szele, és visszatart az 

elbukástól. Amikor reménytelenség lesz úrrá bennünk, a Lélek felráz, 

hogy reménység töltse el a szívünket. Személyes életünkben 

megtapasztalhatjuk a Lélek vezetését. Segít döntéseinkben. Megszólalhat 

egy titkos hang a szívünkben, és megmondja, hogy mit cselekedjünk. Csak 

figyelni kell a Lélek vezetésére nem szabad elnémítani. Akármilyen nehéz 

kérdés adódjék életünkben, mindig bizalommal kérhetjük Isten Lelkének 

a vezetését. A Lélek adja ajkunkra az imádságot. A Lélek ad bölcsességet 

az igehirdetőnek az evangélium hirdetésére. A Lélek ad tanácsot, hogy    
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miként beszéljünk házastársunkkal, gyermekeinkkel, testvéreinkkel, 

munkatársainkkal. A Lélek mutatja meg, hogy miként viselkedjünk 

állampolgári kötelességeink teljesítése során. Bizonyosak lehetünk, hogy 

az élet minden területén számíthatunk Isten Lelkének a vezetésére. 

Ahogyan a jó pásztor tereli a nyájat, úgy vezérli Isten Lelke az ő népét. Ez 

a vezető nem téved, és nem bizonytalankodik, mint sok esetben tévednek 

és bizonytalankodnak a földi vezetők. Nemcsak tegnap vagy ma jár 

előttem, hanem mindennapon életem végéig.  

 5. Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Milyen csodálatos 

érzés fiaknak és lányoknak lenni. Nagy biztonságot és nyugalmat ad a 

gyermekeknek, ha van édesatyjuk, akitől segítséget és tanácsot kaphatnak. 

A jó édesatya szívesen ad útmutatást, anyagi segítséget és bármilyen 

támogatást. Milyen szomorú dolog elveszíteni az édesapát, és 

megtapasztalni az árvaság keserűségét. De azok is árvák, akik nem 

fogadják el Isten Lelke vezetését. Az ilyenek nem fiak, hanem árvák. 

Milyen sokan tévelyegnek a világban, mert elutasítják Isten tanácsait, 

segítségét. Ezért futnak sokan zátonyra, zsákutcába kerülnek vagy 

csapdába esnek. Ne utasítsuk el Isten Lelke vezetését, hogy örvendezve 

vallhassuk; Isten fiai vagyunk, akik az üdvösség útján járhatunk.  

6. Pünkösdkor hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, 

majd valami lángnyelvek jelentek meg. A tanítványok megteltek 

Szentlélekkel és a Lélek által beszéltek Isten felséges dolgairól. Péter 

kijelentette, hogy Jóel próféta szavai teljesedtek be: „Az utolsó napokban 

így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra” (Apostolok 

Cselekedetei 2,17). A Lélek vezetése által tudott Péter úgy prédikálni, 

hogy mondatai, Jézusról való bizonyságtétele szíven találta a sokaságot, 

és megszületett a jeruzsálemi ősgyülekezet. A Lélek vezette őket, és 

„kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér 

megtörésében és az imádkozásban… vagyonukat és javaikat eladták, 

szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá” (Apostolok 

Cselekedetei 2,42.45). Igazi testvéri közösség volt a gyülekezetben, hiszen 

nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem.  

A Lélek vezetésének engedelmeskedett Péter, amikor elment a pogány 

Kornéliusz házába. A Szentlélek mondta meg az antiókhiai gyülekezet 

tagjainak, hogy Barnabást és Sault (Pált) küldjék ki missziói szolgálatra.  

7. Milyen jó, hogy nem a szolgaság lelkét kaptuk, hogy félelemben éljünk, 

hanem a fiúság lelkét, aki által bizalommal mondhatjuk: „Abbá Atyám!” 

mivel Isten gyermekei vagyunk, Isten drága javainak az örökösei vagyunk. 
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Bűnbocsánatban, kegyelemben, örök életben részesít. Élő hittel kérjük 

naponta: „Isten élő Lelke jöjj, légy vezérem itt. Ó, segíts, hogy hagyjam el 

bűnök útjait!” (463. dicséret 2.v.). 

Szeretettel hívom a Testvéreket az ünnepi istentiszteletekre 

templomunkba.  

Istentől gazdagon megáldott boldog Pünkösdöt kívánok minden kedves 

Testvéremnek.   

Dr. Pótor János 

                              lelkipásztor 

 

Kedves Testvérek! 

2020. november 15-től ismét az istentiszteletek online feltöltésére került 

sor, mivel a Kormányrendelet és a Zsinat határozata alapján a templomokat 

be kellett zárni a járvány terjedésének megelőzése céljából. Ezért 

igyekeztünk minden vasárnapi alkalmat az egyházközségünk Youtube 

csatornájára feltölteni, amik vasárnap fél 11-től voltak megtekinthetőek. Az 

istentiszteleteket az Őri Református Egyházközség Facebook oldalára és a 

weboldalunkra is feltöltöttük, ahol egy kattintással elérhetővé vált az éppen 

aktuális istentisztelet megtekintése. 

Advent harmadik vasárnapjától viszont ismét templomunkban, gyülekezeti 

házunkban dicsőíthettük kegyelmes Istenünket egészen 2021. március 14-

éig, amikor újra csak online vehettünk részt az istentiszteleteken 

otthonainkban. Ezeket a felvételeket pedig az istentiszteletek után délután 

tettük közzé.  

Utolsó felvételünk, amelyet anyák napján rögzítettünk élő képet adott arról, 

hogyan ünnepeltük, köszöntöttük, az édesanyákat, nagymamákat.  

Bízunk abban, hogy ez az időszak nem volt hiábavaló és sokan az 

otthonukból is rá tudtak hangolódni az online istentiszteletekre. Ahogyan 

Jézusunk is mondta tanítványainak: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman 

összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Máté evangéliuma 

18,20). 

Továbbá szeretnénk a gyülekezetünk tagjainak figyelmébe ajánlani a 

kazetta missziós vasárnapi istentiszteleti felvételeinket, amelyeket szívesen 

házhoz is szállítunk. Egyházközségünk rendelkezik kazettás magnókkal is, 

amelyeket ingyen használatra is tudunk bocsátani kérés alapján.  
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Kedves Testvéreim! 

A Magyarországi Református Zsinat Elnökségi Tanácsa május 11-én 

kiadott határozata alapján 2021. május 2-től ismét kinyithatnak a 

templomok. Szeretettel hívom és várom a kedves testvéreket vasárnap 

délelőtt ½ 11-re és délután 3 órára szép templomunkba! Nagyon örülök, 

hogy ismét találkozhatunk, és együtt dicsérhetjük a mi kegyelmes 

Istenünket, aki megtartott a nehéz időszakban bennünket. Az 

egyházközségi védekezési szabályzatot legyen szíves mindenki alaposan 

áttanulmányozni, a védőtávolságot és a higiéniai szabályokat betartani! 

„Mily kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek Ura! Sóvárog, sőt eleped a lelkem 

az Úr udvarai után.” Zsoltárok 84,2–3. 

Dr. Pótor János 

    lelkipásztor 

 

Köszönöm Istenem az Édesanyámat! 

és a nagymamámat, dédnagymamámat, keresztanyámat is, folytathatnánk 

tovább Dsida Jenő csodálatos 

versét. 

Május első vasárnapján 

Istennek hála a gyülekezet 

közösségében ünnepelhettük 

újra az anyák napját, hálát 

adtunk értük, imádkozhattunk 

életükért a mi Istenünkhöz. 

Az igehirdetést követően élő 

szereplésben két óvodás és öt 

iskolás gyermek köszöntötte 

verssel, énekkel, citerajátékkal 

az ünnepelteket.  

Online pedig az istentisztelet 

közvetítése során otthonaikból négy iskolás köszöntését hallgathattunk 

meg. Az istentiszteletet követően pedig csekély ajándékot is hazavihettek 

emlékül az anyukák, nagymamák, keresztanyák. 
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Gondolatok az anyaságról 

Egy nő, akinek megfogan szívében a gondolat, hogy gyermeket szeretne: 

ábrándozás a születendő gyermekéről, aggodalom a veszélyektől és állandó 

imádság, bizodalom Isten kegyelmében… 

Egy nő, kinek szíve alatt megfogant a magzat, tudatosul benne, hogy: 

édesanya leszek, egy kis emberkének adok majd életet, milyen lesz a 

kisbabám neme, haja színe, súlya… 

Egy édesanya, aki életet adott a gyermekének: mindennap, minden perce 

és gondolatai a gyermeke körül forog és szeretne számára minden jót 

megadni, féltegeti, nagyon-nagyon szeretni… 

Egy több gyermekes édesanya, aki szeretné még egyszer átélni a csodát és 

ismét anyuka lesz majd: élete kiteljesedik, boldog lesz, mint még soha és 

életét adná a családjáért, gyermekei boldogságáért és a szeretet soha el nem 

múlik…  

Mert az anyaság: folyamatos aggódás, önfeláldozás és önzetlen anyai 

szeretet gyermekei iránt egy életen át.  

Czomba Sándorné 

presbiter 
 

Anyák napja a Sareptában 

Minden évben számunkra van egy nap, amit úgy hívunk Anyák napja.  

Május 3-án, hétfőn a Sarepta Református Idősek Otthonában Dr. Pótor 

János tiszteletes úr igei szolgálattal köszöntötte az édesanyákat, a 

nagymamákat. Számos édesanya él az otthonban, így mi sem feledkeztünk 

el erről a mindenki számára fontos napról!  

Igaz a jelenlegi helyzetre való tekintettel sajnos az óvodások nem tudtak 

szerepelni, de az aznapi dolgozók köszöntötték verssel, énekkel az 

édesanyákat, nagymamákat. Jelképes ajándékkal is kedveskedtünk a 

bentlakóknak. Végre elértük, hogy enyhítették a korlátozást, így akik 

tudták személyesen vagy az Internet világát hívták segítségül a 

kapcsolattartásra. Megható és megindító pillanatoknak lehettünk 

szemtanúi, amikor egy-egy videó hívás alkalmával láthatták és hallhatták 

egymást a lakók és szeretteik!  

Szívből kérjük Istent, hogy áldja meg az édesanyákat minden jóval, óvja 

meg őket minden bajtól, adjon nekik erőt, hogy küldetésüket 

véghezvihessék, és árassza el őket az Ő szeretetével. 

Zákányné Nagy Anikó 
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Konfirmáció 2021 

Idén csupán csak ketten konfirmáltunk, de nem hiszem, hogy ez bármilyen 

hátrányban részesített volna minket. A vírus miatti intézkedések előtt 

hetente kétszer vettünk részt káté órán; csütörtökön és vasárnap. Laurával 

óráról órára készültünk, de aztán jött egy időszak, amikor bezárták az 

iskolákat, és egyáltalán nem tudtunk részt venni a felkészítő órákon. 

Ekkortájt nehézkesebb volt a tanulás, de szerencsére sikeresen vettük ezt a 

kisebb akadályt. A konfirmálás előtti héten már az iskolák is kinyitottak, 

így ismét normál körülmények között zajlottak az óraink. Szerintem 

magabiztosan kijelenthetem, hogy az egész konfirmációs időszak 

rendhagyó volt, ahogyan maga a konfirmálás, mert csak ketten vettünk 

részt rajta.            

Repelik Andrea 

             konfirmandus 

Egyházközségünk Gondnokának, Kiss Andrásnénak a konfirmáción 

elhangzott köszöntését itt közöljük.  

Kedves konfirmandusok! 

Szeretettel köszöntöm ezen az áldott alkalmon a szülőket, keresztszülőket, 

testvéreket, nagyszülőket, lelkipásztorokat és az ünneplő gyülekezetet.  

Hálát adunk Istennek gondviselő szeretetéért, hogy életeteket szeretteitek 

és mindannyiunk életét ebben a nehéz pandémiás időben megtartotta, 

mindezidáig őrzött, védelmezett mindannyiónkat. Istentől kaptatok erőt, 

bölcsességet, szüleitektől pedig minden segítséget ahhoz, hogy most 

hitetekről, Jézus Krisztusról a tanultak alapján bizonyságot tettetek. A 

konfirmáció vasárnapja református gyülekezetünkben hagyományosan a 

vágyak és álmok beteljesedésének az alkalma.  

Először talán a nagyszüleitek vágya teljesül. Szerették volna megélni, hogy 

unokájuk Isten népének teljes jogú tagja lesz. Talán ugyanebben a 

templomban tették ezt ők is 40-50-60 évvel ezelőtt. Teljesül a szülők, 

keresztszülők álma is, akik fogadalmat tettek megkereszteltetésetek 

alkalmával, hogy úgy nevelnek, hogy majd ti is bizonyságot fogtok tenni 

Jézus Krisztusról, ami Megváltó Urunkról. A gyülekezet vágya is teljesül, 

hiszen hitvalló fiatalokkal növekedett a gyülekezet, de fájó szívvel írom le, 

hogy csak két taggal.  

Elmúlik ez az örömteli nap is, és jönnek a megszokott próbákkal tele napok, 

amikor már úgy érezzük, hogy ezt már nem lehet kibírni. Ekkor jön a drága 

igei bíztatás Pál apostol szavain keresztül: „Mindenre van erőm a 

Krisztusban, aki megerősít engem.”  
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Bízzál! 

Ha szenvedés gyötri lelkedet 

És szemedből forró könny pereg,  

Ne csüggedezz, a Krisztus van veled,  

Veled marad, ha álmatlan éjszakán,  

Fájó lelked csak vigaszra vár,  

Ha a csillag előtted elhomályosul,  

Ha elődbe mély sötétség borul 

Ő mutat utat Neked, csak figyelj Reá! 

Bízzál, a Krisztus mindig veled jár! 

A Jó Isten vezessen életetek útján, kívánom, hogy őrizzen meg benneteket, 

áldása legyen rajtatok és szeretteitek életén. Szeretettel hívlak benneteket 

alkalmainkra, legyetek gyülekezetünk hűséges tagjai.  

 

 

 

 

 

 

Jubileumi konfirmációi találkozó –  

a Jézus Krisztusba vetett hit véd meg 

„Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre 

elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.”  

(1Tim 6,12) 

A hagyományokhoz híven jubileumi konfirmáltak találkozójára hívogatott 

volna a harang (a személyes látogatás, telefon, meghívó levél) s általuk az 

élő Isten 2021 Pünkösdjén az őri református templomba. Az 1951 és 2001 

között konfirmáltak közül azokat szólítottuk volna meg akik, 20, 30, 40, 

50, 60, 70 éve konfirmáltak. 1951-ben 70 éve 29-en Szondy István, 1961-

ben 60 éve 23-an Bittó Zoltán, 71-ben 28-an szintén Bittó Zoltán, 81-ben 

22-en Pótor Imre, 91-ben 19-en és 2001-ben 12-en tettek bizonyságot Pótor 

János lelkipásztor szolgálati idejében. Ebben a négy évfolyamban összesen 

133-an konfirmáltak. A vírus helyzet miatt az idei évben ezt a személyes 

találkozást későbbre halasztjuk. Augusztus 29-én, az Újkenyéri úrvacsorás 

istentisztelet keretében szeretnénk megtartani a jubileumi konfirmációi 

találkozó alkalmát. A személyes találkozásig minden jubilálót imádságos 

szívben hordozunk.  
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Járvány idején 

Nehéz szavakat találni, sőt nem is lehet  

Akkor, amikor a fájdalom belénk sebzett 

Már egy éve, hogy a világ ennyire szenved 

De csakis a hit az, ami segíthet, el ne feledd 

Vannak nehéz napok, ekkor nem értjük a miérteket 

Talán azt kérdezed, az Isten még miért szeret? 

Még itt vagy, nem hagyott el, terve van Veled! 

Fájdalom a szívünkben, aggodalom a lelkünkben 

És többeknek gyász vagy betegség a testünkben 

Ne add fel, harcolj és bízz, mint még soha az életben 

Isten arra int, hogy alázd meg magad és térdelj le! 

Mert megmutatja az Úr nagy hatalmát felettünk 

Mint pusztító, bűneink miatt elsuhan mellettünk 

Borulj le, imádkozz szívből, amikor csak teheted 

Mert az emberi erő elfogyott, de az Isten Veled lesz! 

Ne aggódj, bízz a Mennyei Atya nagy Kegyelmében 

Ő egyedül az, Aki áttör bármilyen ellenségen 

Ha elfáradtál a próbák alatt, el ne feledd:  

Az Isten megsebez, de be is kötöz, mert szeret! 

Mint szabadulás a börtönből, olyan lesz, ha végre fellélegezhetünk 

De ez akkor jön el, ha szívünkben már többé nem kételkedünk! 

Czomba Sándorné 

  presbiter 
 

Fájó szívvel búcsúzunk presbiter testvérünktől… 

2021. április 21-én életének 67. évében elhunyt Mészáros József presbiter 

testvérünk. Habár már több hónapja beteg volt, de a halála mégis váratlanul 

ért mindenkit. Presbiter tisztségét 2017. november 12-től látta el egészen 

haláláig. Gyülekeztetünk aktív tagja volt, a rábízott 

körzetét hűségesen gondozta, az Üzenet című 

gyülekezeti újságunk terjesztésében is részt vett.  

Temetése április 28-án volt, ahol a gyülekezet mellett a 

presbitérium is utolsó útjára kísérte. Dr. Pótor János 

lelkipásztor úr a Róma 8,28 igéjével búcsúztatta el a földi 

élettől: „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, 

azoknak minden javukra szolgál”.  

Isten vigasztaló áldását kívánjuk a gyászoló család életére!  
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Hittanoktatás 2020-2021-es tanévben 

A 2020-21-es tanévben is kegyelmes Istenünk által ismét 3 óvodai 

csoportban és 8 általános iskolás osztályban szórhattuk az Ige magvait. A 

tanév rendhagyó módon kezdődött szeptemberben. Hálát adhattunk, hogy 

a hosszú nyári szünet és az előző tanév végén online oktatást bevezetett 

kormányrendelet miatt újra találkozhattunk hittanosainkkal. A tervezett 

tantervnek megfelelően folytak az órák. A bibliai történetek mellett 

énekeltünk gyermek, ifjúsági, énekeskönyvi énekeket is, imádkoztunk, 

aranymondásokat tanultunk, játszottunk és akár összefoglalás gyanánt még 

filmes formában is megtekintettük a tanult történeteket.  

Sajnos 2021. március 8-tól ismét online térbe húzódott az oktatás, amire 

ismét a vírus terjedésének megelőzése, megállítása, korlátozása miatt volt 

szükség. A diákjaink az iskolában a KRÉTA rendszerben valamint a 

Facebookon létrehozott csoportokban kapták meg az órai anyagokat. 

Igyekeztünk plusz információkat csempészni a feladatok mellé, amivel 

nem csupán száraz tankönyvi információkra támaszkodhattak a tanulók. A 

házi feladatokat is a KRÉTA rendszerébe, valamint üzenetben is 

elküldhették a tanulók. Az előző tanévhez képest kevesebb visszaküldendő 

feladatot kértünk a gyerekektől. Sajnos a házi feladatok visszaküldésével 

az idén is akadtak problémák. Személy szerint toleránsan próbáltam a 

későn elküldött feladatokat osztályozni, de sokszor mindhiába volt ez. 

Később az újrakezdéskor kiderült, hogy nem egyedülálló probléma volt ez 

a hittannal, hanem más tanárok is tapasztalták az online tér hátrányait.  

Az óvodában, a kormányrendelet értelmében, mivel csak felügyelet volt, 

így én sem tarthattam foglalkozást. De az újrakezdéskor az ovisok is 

nagyon örültek az újbóli találkozásnak. Felelevenítettük a tanult 

történeteket, énekeket és jó volt megtapasztalni, hogy emlékeztek rá.  

Április 19-től ismét az alsó tagozatosok és óvodások számára megnyílt a 

lehetőség a személyes találkozásra. Május 10-től pedig már a felső 

tagozatosok is csatlakozhattak. Hálát adok Istennek azért, hogy talán kissé 

kipihentebben újra folytathattuk a tanévet, a gyermekek is látszólag jó 

érzéssel tértek vissza a közösségi térbe. 

Bízunk abban, hogy ez a tanév sem telt el hiábavalósággal, hanem olyan 

erős sziklára épített házhoz hasonló hittel erősödtek meg a gyermekek, 

amelyet az élet viharai nem rombolnak le.                

Lakatos Adél 

katechéta-lelkipásztori munkatárs  
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Megteltek Szentlélekkel? 

„Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és 

leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és 

különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, 

hogy szóljanak.” 

(Apostolok Cselekedetei 2,3-4) 

Isten Lelke fúj, most is lehet érezni, ha valahol jelen van a Szentlélek. Azt 

tapasztalhatod, ha van füled a hallásra. Megtörténik az, amit itt elmond az 

Ige, hogy megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek. Isten Igéje kétélű éles 

kard. Mindig kettős! Megvan az ítélet tüze és a kegyelem tüze. Az ítélet 

éle és a kegyelem éle.  

A tűz nem csak éget, hanem világít is, és látni fogsz. Akiben belül ég a 

Szentlélek tüze, az ragyog. Az igazi hívőt erről lehet megkülönböztetni a 

vallásos embertől, mint ahogyan a gyémántot az utánzattól. Mindent el tud 

mondani a vallásos ember, csak a Szentlélek tüze hiányzik. Nincs tűz, 

nincs kivilágítva.  

A kettős tüzes nyelveknek is mondanivalója van. A gyáva tanítványok, 

akik zárt ajtók mögött ültek, mennek ki, és Jézusról beszélnek. A 

Szentlélek szabaddá, bátorrá tesz. Ez a pünkösd története, hogy mindenki 

a maga nyelvén hallja Isten nagyságos dolgait. Jézus keresztje hirdettetik, 

emberek megkeserednek, és elhangzik a kérdés, mit kell nekünk 

cselekednünk? „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien 

Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapják a Szentlélek 

ajándékát.” Háromezer ember megtért és azóta milliók.  

A testben járó Jézust nem lehetett befogadni. Neki Lélekké kellett lennie. 

Jézus befogadható, de csak Szentlélek alakjában. Az üdvtörténet 

befejeződött! Újjászülethetsz, mert van Szentlélek. „Senki sem 

mondhatja: Jézus Úr, csakis a Szentlélek által” (1Korinthus 12,3b). 
(Trausch Liza… Beszéded megelevenít… című mindennapi áhítatos könyvből) 

 

Annie Johnson Flint: Isten nem ígért mindig kék eget 

Isten nem ígért mindig-kék eget, 

mindig-virágos, víg ösvényeket. 

Ború nélkül derűt, 

árnyék nélkül fényt, 

és fájdalom nélkül 

békét nem ígért.  

 

De ígért erőt minden új naphoz, 

munkádhoz nyugalmat, 

világosságot utadhoz, 

bajban is kegyelmet 

és segítő kezet, 

mindig veled érző 

örök szeretetet.
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Legátusunk bemutatkozik 

Áldást és békességet!  

A legátus, mint ünnepi küldött bizonyára mindig kíváncsisággal tölti el az 

embert, legalábbis így emlékszem vissza arra, amikor otthon, a 

gyülekezetben vártuk az ünnepi legátust. De hol is van az az “otthon” és 

ki az a legátus, aki e sorokat írja? Kiss Eszter vagyok és az otthon 

számomra Vaját jelenti. Jelenleg 5. évem végéhez közelítek teológiai 

tanulmányaimban, így ez az utolsó legációm. Édesanyámmal és 

nagymamámmal élek együtt. Talán többen is ismerik őket és az sem kizárt, 

hogy engem is. Gimnáziumi éveim alatt utam kacskaringós volt, míg 

eljutottam a teológia felvételi bizottsága elé, de a Mindenható soha sem 

hagyta, hogy messze kerüljek tőle. Így vezetett Igéjével: „Harcold meg a 

hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál.” 1Tim 

6,12.  

Hiszem, hogy Ő vezetett ezen az ünnepen az őri Gyülekezetbe is! Így 

kérem Isten áldását a gyülekezet lelkipásztorára, családjára és minden 

tagjára! Áldott Ünnepet!  

Kiss Eszter 

V. éves teológus-lelkipásztor hallgató 

Jól töltöttük az időt... 

Két emelet között elromlott az áruházi lift. Az eladók közölték az 

üzletvezetővel, hogy jó lesz sietni a javítással, mert egy idősebb hölgy 

szállt be csak, és teljesen egyedül egy vasketrecben? - az ilyen idős 

embereknél soha nem lehet tudni... Az üzletvezető bizonyosságot akart, és 

lekiáltott a liftaknába: 

- Teljesen egyedül tetszik lenni? 

- Nem, nem vagyok egyedül! - volt a meglepő és megnyugtató válasz. 

A javítás időbe telt. Amikor végre újra elindult a lift, az üzletvezető 

személyesen várta a bennszorultakat a földszinti ajtóban. Meglepetésére 

egyedül szállt ki az idős asszony. 

- De hát azt tetszett mondani, nem tetszik egyedül lenni?!... 

- Nem is voltam. Isten volt velem, és tudja, nagyon jól töltöttük az időt...  

(Hézser Gábor: Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek) 

„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram, azokat, 

akik hozzád folyamodnak.” (Zsoltárok 9,11)

https://csipituli.blogspot.com/2012/06/jol-toltottuk-az-idot.html
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Keresztrejtvény 

A helyes megfejtés betűjelét összeolvasva, megtudhatjuk, mi a Lélek 

egyik gyümölcse.  

A megfejtéseket, kérjük a lelkészi hivatalba eljuttatni 2021. június 3-ig. 

A megfejtők között június 6-án, a délelőtti istentiszteleten értékes 

ajándékokat sorsolunk ki! 

1. Melyik városban voltak együtt a tanítványok Jézus mennybemenetele 

után. 

2. Akeldama, (……..) az a földdarab, amelyet Júdás Jézus tartózkodási 

helyének elárulásáért kapott pénzén vettek.  

3. Húsvét után az 50. nap.  

4. Pünkösd utáni első vasárnap ........ ünnepe.  

5. Mit csináltak Péter apostol pünkösdi beszéde után az emberek?  

6. Józsefet, más néven Barsabásnak neveztek, akinek a mellékneve ........ 

volt.  

7. Ő volt a kőszikla.  

8. Hogyan nevezte a két fehér ruhás férfi a tanítványokat? …….. férfiak 

(ApCsel 1,11)  
 

 

 

 

  

 



15. 

Pünkösdi fejtörő gyerekeknek 

 

  

Füle Lajos: Mit adjak? 

 

„Földre jöttél én miattam 

értem haló Halhatatlan” 

hoztál örök életet.  

Mondd, mit adjak én Neked? 

 

Úgy szeretnék adni, adni, 

s nem tudok csak elfogadni, 

ám e szívben hála ég,  

s mindenestül a Tiéd. 
 

Gyermekistentisztelet 

Kedves Gyerekek! Ne felejtsétek el, ha vasárnap, akkor gyermekistentisztelet! Sok 

szeretettel várok minden óvodást és általános iskolást vasárnap délelőttönként fél 

11-re!  

Szüleitekkel vagy nagyszüleitekkel együtt gyertek a református templomba, 

ahonnan a közének alatt átmegyünk a közösségi házba, a gyermekistentisztelet 

színhelyére. Lesz bibliai történet, ének, aranymondás, játék, udvari játékok (hinta, 

csúszda)… 

                                                                    Adél néni 
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Gyermek és Ifjúsági Konferenciánkat idén is megrendezzük, immáron 

38. alkalommal! A Konferencia témája: Szólj, Uram! - Sámuel élete 

Időpontja: 2021. június 21-25-ig. 

Helye: Református templom, Gyülekezeti ház és Közösségi ház. 

Szeretettel várunk minden érdeklődő gyermeket és ifjút! Felnőttek 

számára esténként evangélizációs istentisztelet lesz a Konferencia 

napjain! 

Vasárnap  830 Istentisztelet a Sareptában 

Vasárnap 1030 Istentisztelet a templomban és 

gyermekistentisztelet a közösségi házban 

Vasárnap  1500 Istentisztelet a templomban 

Hétfő-Szombat 800 Reggeli áhítat a Sareptában 

Szerda 1400 Imaóra a Sareptában 

Csütörtök 1400 Bibliaóra a Sareptában 

Ünnepi alkalmaink 

Május 17-22-ig 1900 Bűnbánati istentisztelet a templomban   

Csütörtök (május 20.) 1030 Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, 

betegek számára házi úrvacsora előre 

bejelentett igény szerint 

Pünkösd I. napja 

/május 23./ 

830 Istentisztelet a Sareptában 

Pünkösd I. napja  1030 Úrvacsorás istentisztelt a templomban az 

énekkar szolgálatával 

Pünkösd I. napja  1500 Úrvacsorás istentisztelet a templomban a 

legátus szolgálatával, gyermekek műsora 

Pünkösd II. napja 

/május 24./ 

830 Istentisztelet a Sareptában a legátus 

szolgálatával 

Pünkösd II. napja  1000 Istentisztelet a templomban a legátus 

szolgálatával 

Pünkösd II. napja 1500 Istentisztelet a templomban a legátus 

szolgálatával 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 

Áldott pünkösdi ünnepeket kívánunk minden Kedves Olvasónknak!   


