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                   Pünkösdi gondolatok 

„A Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” 

Ige: Pál levele a Rómaiakhoz 8, 18-30 

Kedves Testvéreim! 

Nagy szeretettel köszöntöm az Üzenet minden kedves Olvasóját 2018 Pünkösdjén. 

Először választ keresünk arra a kérdésre, hogy mi történt Pünkösdkor. Azután a Római levéllel 
igyekszünk közelebbről megismerkedni, főleg a nyolcadik résszel, ami gazdag tanítást ad a Lélek 
munkájáról. Végül Pállal együtt megállapíthatjuk, hogy „segít a Lélek a mi erőtlenségünkön”, és „a 
Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” 

1. Mi történt Pünkösdkor? 

Jézus tanítványai pünkösd előtt tele voltak félelemmel, nyugtalansággal és tanácstalansággal. 
Félelmükben bezárkóztak. Pünkösdkor azonban bátran kimentek Jeruzsálem utcáira. Különös 
szeretet ébredt szívükben mindenki iránt. Jézus feltámadása után még negyven napig a földön maradt, 
felkészítette a tanítványokat a rájuk váró szolgálatokra. A negyvenedik napon, áldozócsütörtökön, 
szemük láttára felemelkedett, és egy felhő takarta el őt a szemük elől. A földi szolgálatát 
maradéktalanul elvégző Jézus visszatért az Atyához. A tanítványok az Olajfák hegyéről visszatértek 
Jeruzsálembe. Felmentek a „felső szobába” és kitartóan imádkoztak, várták Jézus ígéretének a 
beteljesedését. A tízedik napon, pünkösd napján azonban kinyitották az ajtót, kimentek az utcára, ahol 
akkor rengeteg ember volt, mert az aratásért és a Sínai hegyen kötött szövetségért adtak hálát. Péter 
bátran kezdett beszélni a megfeszített és a feltámadt Jézus Krisztusról. Honnan vették ehhez a 
bátorságot? Hogyan tudott egy írástudatlan halász egy olyan prédikációt elmondani, hogy háromezer 
ember szívét megérintette és megtért? Megkeresztelkedtek és hittek Jézus Krisztusban. A gazdagok 
támogatták azokat, akik rászorultak. Az ősgyülekezetben nem volt nélkülöző, nagyon szerették 
egymást.  

Mi okozta ezt a változást? A Szentlélek munkája volt ez. Beteljesedett az, amit Jézus ígért 
mennybemenetele napján. „Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek…” 
(ApCsel 1, 8). Megtapasztalták a tanítványok, hogy a Szentlélek megtanít minden szükségesre. 
Elvezet a teljes igazságra. Bölcsességet ad a bizonyságtételre. Nem ti lesztek, akik szóltok, hanem a 
Ti Atyátok Lelke szól általatok. A Szentlélek belül formálja át, és irányítja azokat, akik megkapták 
ezt az ajándékot. Isten úgy jelentette ki magát, mint Atya, Fiú, Szentlélek – Szentháromság Isten. A 
teremtő Isten a mi gondviselő Atyánk, aki mindent megad, amire szükségünk van. Jézus személyében 
közelebb jött hozzánk, vállalta velünk a közösséget, emberi testet öltött magára. Isten a Szentlélek 
által még közelebb jött hozzánk, be egészen a szívünkbe. Ez a pünkösdi csoda.  

 



2. Nem véletlenül választottam ezt az ünnepi igét, hiszen Bibliaolvasó kalauzunk szerint ez a napi 
ige. 

Miként testünket naponta többször is tápláljuk, hasonlóan cselekedjünk lelkünkkel is. A Római 
levelet május 4-én kezdtük el olvasni. Az újszövetségi kánon sorrendjében ez az első és 
legterjedelmesebb apostoli levél, amit Pál „Krisztus Jézus szolgálja, elhívott apostol” azoknak írt, 
akik Rómában Isten elhívott és megszentelt szerettei. A gyülekezetet nem Pál alapította, nem is járt 
Rómában a levél írása előtt. A gyülekezet alapítása valószínűleg a Jeruzsálemben járt zarándokok 
műve. Róma fontos volt Pálnak, mert az akkori világ fővárosa, és nagy távlatokat nyitott nyugati 
missziói munkája előtt. Nagyon lényeges reformátori alapigazságot olvashatunk a levélben: ”Isten 
ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által” (3,24). Szokták e levelet 
Pál teológiai végrendeletének is nevezni, mert jeruzsálemi útja előtt írta, melynek kimenetele 
bizonytalannak tűnt előtte. 

3. A nyolcadik rész tele van pünkösdi gondolatokkal.  

Akik Krisztusban vannak, Lélek szerint járnak. Az új életet nem a test határozza meg, hanem a Lélek. 
A kemény valóság azonban az, hogy testünk benne él a mostani világkorszakban, és tükrözi 
kettősségét: ami benne földi, az állandóan a bűn sodrásában él, ezért halott. Viszont a bennünk lakó 
Szentlélek az élet forrása. Ez az erő meghatározza jelenünket és jövőnket. Ez a harc élethalálharc. 
Naponként meg kell tagadnunk önmagunkban a test bűnös cselekedeteit. A világ vajúdik, sóvárogva 
várja Isten fiainak a megjelenését. Nagy biztatás az, hogy a jelen szenvedéseinek a nagysága nem áll 
arányban az eljövendő dicsősség méreteivel. Mégis tele vagyunk sóhajtásokkal, mert reménységben 
élni csak nagyon erős hit által lehetséges.  

4. Áldott pünkösdi bátorítás: „Segít a Lélek a mi erőtlenségünkön.” 

 Így lehetséges az, hogy „akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál”. Minden megváltozik, 
minden a legjobbra fordul. Íme, egy napon az élet terhe áldássá változik, a veszteség nyereséggé, az 
erőtlenség erővé, a csalódás sikerré, a halál életté. Így teremt Isten azok számára, akik „őt szeretik” 
jót a rossz kezdetekből. Így teszi lehetővé, hogy amiről azt gondoltuk, hogy méreg, az gyógyszerként 
hasson. Így akadályoz meg abban, hogy Jób feleségének tanácsát kövessük, aki súlyos beteg férjének 
ezt mondta: ”átkozd meg az Istent és halj meg.” Így „segít a Lélek a mi erőtlenségünkön”, és ahelyett, 
hogy eltávolodnánk Istentől, közel visz hozzá. 

5. A „Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal” 

Ezen a ponton Pál egy újabb megjegyzést tesz, ami hidegzuhanyként hat: amiért imádkoznunk kell, 
nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. Talán megpróbálunk vitatkozni Pállal, mert ha valamit egészen 
pontosan és határozottan tudunk, akkor az az, hogy mit kérjünk. Én tudom, hogy mi hiányzik nekem, 
hol szorít a cipő, miben szorulok Isten segítségére. Pál azonban arról beszél, hogy mindnyájan 
rövidlátók és korlátok közé szorítottak vagyunk. Nem tudjuk, hogy mi árt nekünk, ezért buta, ostoba, 
sőt káros dolgokat kérünk, amelyeket Isten, aki mélyebbre és messzebbre lát nálunk, atyai 
gondoskodásával megvon tőlünk, hogy óvjon bennünket. Nem túloz tehát Pál, amikor mind magát, 
mind bennünket alkalmatlannak tart az imádkozásra. Nem marad más lehetőségünk, hogy némán és 
szavak nélkül sóhajtozzunk. De éppen ott, ahol szavainkban és imádságainkban veszteseknek 
bizonyulunk „maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodással”. Kettős módon 
munkálkodik a pünkösdi Lélek. Először mint közbenjáró, aki Isten előtt képvisel bennünket, mint 
ékesen szóló ügyvéd, aki magáévá teszi ügyünket. Másfelől mint tolmács, aki kéréseinket lefordítja, 
és úgy tárja az Atya elé, ahogyan az Isten saját szándékának megfelel. Isten tudja, mi a Lélek 
szándéka. Meghallgatja a Lélek által lefordított, minden tévedéstől megszabadított, emberi butaságtól 



megtisztított kéréseket. Így tehát egy lehetőségünk maradt: A Lélek vezetésével és erejével, akit Isten 
nekünk ajándékozott, folytatni az imádkozást. Mindaddig, amíg bele kapaszkodunk, addig 
gondoskodik róla, hogy „minden a javunkra szolgáljon”. 

Istentől gazdagon megáldott boldog Pünkösdöt kívánok minden kedves Testvéremnek! 

Pótor János lelkipásztor 
Konfirmáció 

Minden évben nagy és várva-várt ünnep a konfirmáció. Sok gyermek és szülő készül erre az 
ünnepélyre. Ma már sajnos egyre kevesebb fiatal áll az Úr asztala köré fogadalmat tenni, de amíg 
vannak keresztelések, amíg az úrasztala köré évente állnak konfirmálók, addig van utánpótlás, van 
jövő és folytatás. Kívánjuk, hogy a mi gyülekezetünkben is igaz legyen, amit a szentíró az első 
keresztyén gyülekezetről elmond: „Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az 
üdvözülőkkel.” ApCsel 2,47 
Néhány gondolat a konfirmációval kapcsolatban: – Mit jelent számodra a konfirmáció? 
Pethő Zsóka: Azért akartam konfirmálni, hogy erősebb legyen a hitem. 
Szabó Alicia: Fontos számomra a hagyományok követése, és nem utolsó sorban az Isten iránt érzett 
szeretetem kifejezése. 
Kálmán Dorina: Erősebb hitet akartam, és így lehet templomi esküvőm, valamint lehetek majd 
keresztanya. 
Koncz Gusztáv: Ezt az időszakot nagyon élveztem, mert közelebb kerültem Istenhez! 
Tóth Gergő: Meg akartam ismerni egyházunk szokásait, egyházunk életét és közelebb kerülni 
Istenhez! 
Hálásak vagyunk Istennek az elmúlt év együtt töltött idejéért. Adja Isten, hogy a konfirmáció után is 
tovább mélyüljön a hitük, Krisztus szeretete és a gyülekezetünk felé való elköteleződés. 

 
Itt közöljük gyülekezetünk gondnokának, Kiss Andrásnénak a konfirmáción elhangzott köszöntését. 

Kedves konfirmandusok! 

Szeretettel köszöntöm ezen az áldott alkalmon a szülőket, keresztszülőket, testvéreket, nagyszülőket, 
lelkipásztorokat és az ünneplő gyülekezetet. 

Útravalóul néhány gondolatot szeretnék szívetekre helyezni. Minden körülmények között maradjatok 
hűségesek Istenhez, és szeressétek nagyon Jézus Krisztust. Sosem fogtok csalódni benne. Bármerre 
is visz életutatok, ő mindig veletek marad. Legyen részetek sok tiszta örömben, örömünk csak 



Istenben lehet teljessé és maradandóvá. Az ifjúkor küszöbére érve a szabadságot keresitek, de ne 
feledjétek, hogy az igazi szabadság csak Istennel járva lehetséges. Istenbe vetett szabadságot senki 
sem veheti el tőletek. Felelősek vagytok azokért, akik bíznak bennetek, felelősek vagytok szüleitek, 
nagyszüleitek öröméért, és felelősek vagytok önmagatokért is. Jézus Krisztus segíteni fog benneteket 
abban is, hogy ehhez a felelősséghez elég erősek legyetek. Szeressétek az egyházat, szívemből 
kívánom nektek, hogy megtaláljátok benne mindig lelketek táplálékát és biztonságát, amelyre most 
az ifjúkor küszöbére lépve éppolyan szükségetek van, mint majd életutatok közepén, vagy hogyha 
vége felé jártok. Kívánom nektek, hogy szüleitek és nagyszüleitek, minden szerettetek 
gyönyörködjön bennetek és ne csak ezen a napon, hanem még nagyon sokáig. A jó Isten segítsen és 
vezessen, őrizzen meg benneteket, áldása legyen életeteken.  

V. Mózes 31,8: „Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled.” 

Bízzál! 

Ha szenvedés gyötri lelkedet 
És szemedből forró könny pereg,  
Ne csüggedezz, a Krisztus van veled,  
Veled marad, ha álmatlan éjszakád,  
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! 

Jubileumi konfirmandus találkozó 
Pótor János lelkipásztor szervezésében immáron évek óta szép hagyomány gyülekezetünkben, hogy 
Pünkösd 1. vasárnapján, az egyház születésnapján, a Szentlélek kitöltésének ünnepén megrendezésre 
kerül a jubiláló konfirmandusok találkozója. A 70-60-50-40-30 éve konfirmált, meghívott 
testvéreimmel és a gyülekezet jelenlévő tagjaival, ünnepi úrvacsorás istentisztelet keretében adhatok 
hálát Istennek megtartó szeretetéért, megőrzött békességéért és megtartott hitéért. Számomra a 
hálaadás napja e vasárnap, mert mindeddig megőrzött az Úr. Kérem Istentől, hogy továbbra is tartsa 
ébren a szívemben az ige utáni szomjúságot, és még sokszor kereshessem fel Isten házát a hálaadás 
szavával. Az Úristen tanítását, közelségét, gondoskodó, megtartó szeretetét, áldásait már 
gyermekkorom óta megtapasztaltam, hiszen szüleim, nagyszüleim vallásos nevelése révén rendszeres 
látogatója voltam az istentiszteleteknek. 

A mostani alkalomra is nagy izgalommal készülök. Jó azt megtapasztalnom, hogy egy jubileumra 
való meghívás mennyire megérinti a szívemet. Ilyenkor az arcomon a boldogságot, izgalmat és belső 
megnyugvást egyformán fel lehet fedezni úgy, mint a régi konfirmációkon.  

1978-ban konfirmáltam, 40 éve. Szinte még gyerek voltam, de tudom, hogy igaz hittel tettem 
fogadalmat. Szüleim, keresztszüleim meghatottan ültek a padokban. Hálát adok értük, mert úgy 
neveltek, ahogy a keresztelőmön megfogadták. A Példabeszéd így szólít fel erre: „Tanítsd a 
gyermekeket a megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” Az akkori 
lelkészemre Pótor Imre tiszteletes úrra is nagy szeretettel gondolok vissza. A hittanórák tanítás után 
voltak. Így még ahhoz is nagy türelem kellett, hogy a tiszteletes úr összetereljen bennünket. Ő – 
kedves feleségével, Incike nénivel együtt – nagy odaadással, hűséggel és szeretettel tanítgatott éveken 
át. A konfirmációmon kapott áldást soha nem felejtem el, ez így szólt: „Aki vallást tesz rólam az 
emberek előtt, arról én is vallást teszek a Mennyei Atyám előtt.” Remélem, a velem együtt 
konfirmáltak közül is sokan megtartották fogadalmukat, annak ellenére, hogy az évtizedek alatt 
mindnyájunk hitét megpróbálta az Úr. 

Nagyon várom a találkozót záró szeretetvendégséget is a gyülekezeti teremben, ahol a szépen 
megterített asztal körül kötetlen beszélgetésre kerül sor a gyülekezet tagjai és a jubilálók között. 



Remélem gyermekkori barátokra, régi kedves ismerősökre találok. Biztosan felemelő találkozás lesz. 
Remény arra, hogy Isten megtartó szeretete növekedést adhat gyülekezetünknek, és lelki örömet, 
boldogságot az emlékező konfirmáltaknak. Köszönet mindezért Istennek. Nagytiszteletű Úrnak is 
hálásan köszönöm, hogy megszervezi ezt a szép találkozást. Életére és további szolgálataira Isten 
gazdag áldását kérem.  Szabóné Fekete Ildikó 

.„ Megszárad a fű és virága elhull: De az Úr beszéde megmarad örökké.” (1 Pt 1, 24-25.) 

Jubileumi konfirmandusok vasárnapja 
Eljöttél. Itt vagy újra az első sorokban,  
hol ültél egykor izgatottan, talán félve konfirmandus korodban. 
Eltelt azóta jó néhány év, évtized vagy majd egy egész élet. 
Keresel ismerős arcokat, érzéseket sok kedves emléket. 
Hol és merre jártál, mi történt veled azóta? 
Tudja Isten és te, édes vagy keserű volt-e az élet útja! 
Volt sok öröm, de bánat is és csalódás biztos, 
de mindvégig Veled volt Megváltód, Jézus Krisztus! 
Továbbra is Ő akar az életed Ura lenni, 
csakis vele érdemes és lehet az élet rögös útján menni. 
Isten adjon erőt, hogy megtarts fogadásod, 
mit egykor tettél és ma tehetsz, 
hálás szívvel az Ő dicsőségét hirdetve, 
hogy te is Megváltott gyermeke lehetsz! 

Áldozócsütörtök ( Mennybemenetel ünnepéről ) 
„A pünkösdi ünnepkör áldozócsütörtöktől az Örökkévalóság vasárnapjáig tart. Áldozócsütörtök a két 
ünnepkör határköve: Jézus mennybemenetele a húsvéti ünnepkör záró alkalma, az Olajfák hegyéről 
Jeruzsálembe visszatérő, és az ígéret beteljesedésére váró tanítványok képe (ApCsel 1, 12) pedig már 
a pünkösdi ünnepkör nyitánya. A pünkösdi ünnepkör azt hangsúlyozza: a „Krisztus-esemény” nincs 
lezárva; Szentlelke által Ő tovább végzi munkáját. (…) Pünkösd hete, amelyet a Szentlélek 
ádventjének is nevezhetünk, előkészületi idő arra, hogy az ünnepben az Ige és a sákramentumok a 
Szentlélek erőközléseivé legyenek.” Szénási  Sándor: Ünnepeink  

Vajkó Pál: Jobb néktek így 
„Jobb néktek így, hogy immár elmegyek” 
Bár szívetek sajog, vérzik e szóra. 
Ám fájdalom bölcsője az örömnek, 
S enyészet az öröklét hordozója. 
Virág fakad a sírhalom tövében. 
Érettetek s még sokakért folyt vérem, 
Jobb néktek így!… 
Jobb néktek így! Nem ismertek ti még, 
Nem, lélekben, csak múló porhüvelyben; 
Ím lássátok a megtisztult Igét, 
Mi salak volt – a test – eztán pihenjen. 
A lelket egykor rátok majd kiontom, 
Hogy kebleteken égi láng lobogjon. 
Jobb néktek így!… 

Jobb néktek így! Míg féltve őrzi anyja, 
Nem oly merész, nem oly erős a gyermek. 
De künn a síkon, önmagára hagyva 
Tanul szemébe nézni fergetegnek. 
Keblét viharra, vészre bátran tárva, – 
Ott születik a hős a bősz csatákba’… 
Jobb néktek így!… 
Jobb néktek így! Bár most nem értitek, 
Hisz könnyben úszik szemetek pillája, 
Ám lesz idő, igen, megéritek, 
Hogy tisztán láttok napba’, éjszakába. 
A hívőké az élet koronája, 
Higgyétek hát a szó akárhogy fájna: 
Jobb néktek így!  



Húsvéti Örömhír Klub 
2018. március 24-én, szombaton a délelőtti órákban, a gyülekezeti házban és a közösségi házban 
megtartottuk az idei Húsvéti Örömhír Klubunkat, melyen 42 gyermek vett részt.  

A foglalkozás témájának címe: Tamás hisz. Sokszor van az ember úgy, hogy nem hiszi el, ami történt, 
amit hallott és erre azt mondjuk: „hiszem, ha látom”. A Vasárnapi Iskolai Szövetség Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei megbízottja, Kertészné Iványi Ágnes feltárta számunkra, hogy a bibliai 
történet sajnos Jézus közeli ismerőséről, barátjáról, tanítványáról, Tamásról szól. Ő a nagypénteki 
események után elfelejtette, hogy Jézus mit ígért, ezért nem hitte el a társai és az asszonyok örömhírét: 
Jézus nem halott, feltámadt és él! Tamás csak akkor szembesült az igazsággal, amikor találkozott 
Mesterével. A történet által a gyermekek és mi is bizton állíthatjuk és hirdethetjük, hogy minden, 
amit a Biblia mond igaz, Jézus él és azt akarja, hogy mi is és mások is higgyenek Őbenne.  

A foglalkozáson az énektanulás és a történet mellett sor került játékos vetélkedőre, barkácsolásra. 
Sajnos az előző évben a rossz idő miatt elmaradt a csoki tojás és nyúl keresése, de az idei évben 
sikeresen sort tudtunk keríteni erre a közösségi ház udvarán. Hálásak vagyunk Istennek mindazért a 
szeretetért és kegyelemért, amivel a VISZ munkatársait segíti a színvonalas tábori és ünnepi anyagok 
megszerkesztésében, valamint, hogy továbbra is Szentlelke által vágyat ébreszt a gyermekek 
szívében, hogy részt vegyenek az ilyen alkalmainkon is!                                 Lakatos Adél, hitoktató 

 

Anyák napi köszöntő 

Minden kedves Édesanyának, Nagymamának, Keresztanyának, Nagynéninek boldog Anyák napját 
kívánunk: 

„Van-e olyan drágaköve a világnak, 
Amilyen a szíve az édesanyának? 
Ér-e annyit annak hideg ragyogása 
Mint az édesanya szelíd mosolygása? 

Senkinek sem lehet olyan drágagyöngye, 
Mint az édesanya értünk hulló könnye. 
Mint az édesanya féltő, óvó karja, 
Mely testünket, lelkünket védőn betakarja.”  

Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg. Május első vasárnapján az 
édesanyákat ünnepeljük. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat, nagy- és dédmamákat, miként a sors 
által megbízott, gondoskodó pótmamákat is!  

Teljes munkaidős anyának lenni a legjobban fizetett állás – hiszen a fizetség tiszta szeretet. 

Anya, mama – ezek azok a csodálatos szavak, amit életünkben elsőként kimondunk. A gyermekek és 
a felnőttek szívében az édesanya különleges helyet foglal el. Ő az, aki számára kortól függetlenül 
mindig mi, a gyermekei vagyunk a legfontosabbak, Ő az, akivel örömünket, bánatunkat mindig 
megoszthatjuk, akiben mindig bízhatunk. Ő az a személy, aki minden körülmények között képes 
összetartani a családot, akinek jelenléte, gondoskodása, életünk fontos része, aki aggódik miattunk, 
aki őszintén örül sikereinknek, és akihez mindig visszatérhetünk. Fontos megemlítenünk azt is, hogy 
a szülői hivatás Istentől ered. Amikor megszületik a házaspár gyermeke, az apa és az anya egyszerre 



ráébred új hivatására: a gyermek mérhetetlenül több mint amit „ők vittek végbe”, ez senki mással 
nem pótolható, egészen új személy, egyszerre ajándék és a két szülő szeretetének gyümölcse.  

Május első vasárnapján a délelőtti istentisztelet keretében köszöntötték a gyerekek az édesanyákat, 
nagymamákat. Megható és szívszorító versekkel, énekekkel kedveskedtek az anyukáknak, 
nagymamáknak és a gyülekezet minden tagjának.  

A Sarepta Református Idősek Otthonában is számos édesanya él, így mi sem feledkeztünk el erről a 
mindenki számára fontos napról. Egy szál virággal és egy kézzel készített apró ajándékkal 
kedvesedtünk az Édesanyáknak. Meghatódva hallgatták az ünnepi köszöntőt, melyet a helyi Napközi 
Otthonos óvoda nagycsoportosai adtak elő. Öröm volt látni ezeket a meghitt pillanatokat. 

Végül, de nem utolsó sorban, együttérzéssel gondolunk mindazokkal, akik bármely okból, ma nem 
köszönthetik édesanyjukat, illetve azon édesanyákkal is, akiket nem köszönthet fel gyermekük. 
Számukra az elengedés méltósága és az Úr kegyelmének biztos hite nyújtson lélekben megnyugvó, 
elfogadó békességet.  

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.  

Lőrinczné Takács Marianna, presbiter 
Hitoktatás bemutatása gyülekezetünkben 

A 2017-18-as tanévben is minden iskolai osztályban és két óvodai csoportban tartottunk hittan órákat. 
A nyolc osztályban összesen 111 gyermek, az óvodában pedig 40 gyermek közt hintettük az Ige 
magvait. Gyülekezetünk hitoktatói: Pótor János lelkipásztor a 8. osztályban, Perhát Levente beosztott 
lelkipásztor a 6. osztályban, Lakatos Adél az óvodai csoportokban, valamint az 1–5. és 7. 
osztályokban tartanak órákat. 

A foglalkozások keretében a gyermekekkel a bibliai történetek mellett énekek, aranymondások 
elsajátítására is sort kerítettünk. De a szigorúnak tűnő tanulás mellett egy-egy játékos órával, 
barkácsolással, és a tantervvel kapcsolatos tanulságos keresztyén filmekkel is színesítettük a 
foglalkozást.  Az óvodai hitoktatásban a Titusz Hitéleti Alapítvány óratervei, valamint a VISZ segéd- 
és óraanyagai segítségével ismerkedtünk Istennel, aki a világ teremtése óta egészen Jézus Krisztus 
kereszthalálán át mindmáig tevékenykedik a világ és az emberek életében.  

Az általános iskolában a kötelezően válaszható Református Hit- és Erkölcstan órákon továbbra is 
szívügyünk és elköteleződésünk maradt a hitre való nevelés, az alapműveltség elsajátítása a Biblia 
megismerése által. Olyan témaköröket érintünk, mint a család, barátság, testi és lelki egészség, 
elfogadás, empátia, bizalom, érzések, érzelmek, egyházi ünnepek. A bibliai történetek mellett 5-8. 
évfolyamon a hit- és erkölcstan tanterv része az adott tanév történelem óráihoz kapcsolódóan 
egyháztörténelmi szemelvények megismertetése. Ezen órák során a gyermekek a történelem órán 
tanultakat is elmélyíthetik. Elmaradhatatlan segédanyagokra is támaszkodunk, amivel még 
színesebbé és tartalmasabbá tehetjük a foglalkozásokat.  

Reméljük a következő tanévben is reánk bízzák gyermekük hitbeli és jellembeli fejlődését, hiszen a 
keresztelő alkalmával tett ígéretek így válhatnak igazán gyümölcsözővé, nem csak a gyermekek és 
az önök javára, hanem Isten dicsőségére is!  Lakatos Adél  

Legátusunk bemutatkozik! 
A nevem Lakatos Tamás és az életem Nagyváradon kezdődött el nem messze onnan egy kis romániai 
faluban nőttem fel amelynek Szentjobb a neve. Szentjobbi embernek nagyon jó lenni, büszke vagyok, 
hogy egy olyan településen nőhettem fel, amely tartalmazza történelmünk egy kis szeletét, hiszen 
Szent István király jobbját őrizték itt és később a nevét is erről kapta település. Később pedig Bocskai 
István erdélyi fejedelem volt többek között a szentjobbi vár kapitánya. Itt megtanultam milyen 



hatalmas kincs magyarságunk és minden nehézség ellenére megmaradni a hitben és büszkének lenni 
arra, hogy magyarnak születtem.  

Szüleimtől erkölcsös és hitben való nevelést kaptunk testvéremmel. Ennek ellenére egyáltalán nem 
volt bennem az, hogy én lelkészként szolgáljam az Urat, sőt igen csak menekültem a gondolattól. A 
gimnáziumot Nagyváradon végeztem el, közgazdaság szakon, ami igencsak távol volt a teológiától. 
Mégis Istennek volt hatalma arra, hogy szépen lassan belém ültesse a gondolatot, hogy igenis az a 
terve velem hogy én lelkipásztorként szolgáljam őt. Egy ifjúsági órán pedig harmadikos gimnazista 
koromban kimondtam, hogy én lelkész szeretnék lenni.  

Természetesen mind a gyülekezet mind pedig a családom oldaláról támogatást kaptam. A teológiáig 
vezető út igen csak rögös volt, de az Úr vezetésével mégis sikerült elindulni ezen az úton. Isten 
segítségével bejutottam Debrecenbe és a Hittudományi Egyetem hallgatója lettem. Ezután 
természetesen nem lett gondtalan az, sőt nagyon sok új kihívással néztem szembe mind tanulmányi, 
mind pedig lelki téren, de természetesen az Úr tenyerére vett és így tarthatok ott ahol tartok. Ma 
végzős teológus-lelkészszakos hallgatóként azon dolgozom, hogy minél több fórumon Isten igéjét 
hirdessem és elmondhassam azt, hogy Krisztus a világ világossága, aki életét adta minden emberért. 

 Amikor nem tanulok, akkor a diákság életében vállalok aktív szerepet. Korábban két évig lehettem 
a Hallgatói Önkormányzat Hitéleti bizottságának elnöke. Ebben a tanévben megválasztottak a 
Hallgatói önkormányzat szeniorának. Hatalmas megtiszteltetés volt számomra ez a bizalom és Isten 
segítségében bízva remélem megszolgáltam a Diákság belém vetett bizalmát. Jelenleg itt tart az 
életem, és most várakozással készülök az őri és rohodi szolgálatokra.  Lakatos Tamás legátus 

Pünkösd 
Pünkösd napja elérkezett nekünk 
Ünnep, mikor közös test leszünk  
Nemcsak az együttlét öröme kell lenni 
Közös Úrvacsorát is hittel venni 
Öröm legyen minden vasárnapunk  
Segítve egymást lelkünket táplálhatjuk 
De Isten dicsőítése legyen a középpontban 
Így közös családban lehetünk majd mennyotthonban  
Csak két nap az ünnep, de nekünk az élet lehet  
Szolgálatban, hittel lépni előre- az Úr vezet 
Olyan csodálatos, hogy 2000 éve mi történhetett 
De ettől drámaibb mennyei ember megtérhetett 
Az Anyaszentegyház Isten dicsőségére felépülhetett!  
                                       Czomba Sándorné, presbiter 
 

 

Óvodások és iskolások figyelem! 

A Gyermek és Ifjúsági Konferenciát idén is megrendezzük, immáron 35. alkalommal! 
A Konferencia témája: Reformáció  

Időpontja: 2018. július 10-14-ig. 
Helye: Református templom, Gyülekezeti ház és Közösségi ház. 

Szeretettel várunk minden érdeklődő gyermeket és ifjút!  
Felnőttek számára esténként evangelizációs istentisztelet lesz! 

Nagy Kornélia: Szentlélek hívása 
Nélküled csak könyv a Bibliánk: 
Talán szebb, különb, mint sok másik,  
De Igévé tüzedtől válik. 
Nélküled Jézus ember volt csak 
És holtak maradnak a holtak,  
De ha tüzed betölthet minket, 
Megvilágítja értelmünket, 
Látjuk Benne a Fiú- Istent. 
Ki értünk odaadott mindent, 
S legyőzve halált, bűnt és átkot, 
Megváltotta a holt világot, 
Hogy aki Megváltónak vallja, 
Vele éljen, Ő úgy akarja. 
S mi boldog tanúk, valljuk, éljük, 
Mert üzenetét már jól értjük… 
Jöjj, Szentlélek, áradj ki reánk! 



BABA-MAMA KLUB 
Gyülekezetünkben továbbra is megszervezésre kerül a baba-mama kör, alkalmanként egy-egy bibliai 
édesanya életét vizsgáljuk meg közösen a Szentírásból. Az anyukáknak lehetőségük van tapasztalatot 
cserélni egymással, beszélgetni, és a gyerekek is nagyon örülnek egymásnak. 
Szeretettel hívok és várok minden kismamát, anyukát és kisgyermekét, a következő alkalom június 
11-én (hétfőn) 10 órától lesz.  Lakatos Adél 

Napról napra  
Egy hívő lélek napról napra, óráról órára nyer erőt felülről, mindig annyit, amennyire szüksége van. 
Éppen úgy, mint ahogy nem lehet annyit enni, hogy egy hétre elegendő legyen, sem nem lehet úgy 
tele szívni a tüdőt jó levegővel, hogy egy hétig eltartson, úgy annyi kegyelmet nyerünk, amennyit 
éppen elegendő. Naponta kell elfogadnunk Isten kimeríthetetlen kegyelmét, és Ő mindig annyit ad, 
amennyi arra a napra bőségesen elég.   D.L.Moody 

Pünkösdi keresztrejtvény 
Kedves felnőtt olvasóink! A következő feladatot szántuk most önöknek.  

 
Keressük ki a fenti igét az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 2. részéből, és megfejtésként a vers 
sorszámát kérjük beküldeni (pl. 13. vers)! A helyes megfejtéseket 2018. május 27-ig várjuk a lelkészi 
hivatalba. A sorsolásra 2018. június 3-án kerül sor. 
 

További hírek, beszámolók és képek a honlapunkon: www.reformatusor.hu 

Facebook: Őri Református Egyházközség 
 

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 
játék (hinta, csúszda)…             Adél néni 

Kedves gyülekezeti tagok! 

Szeretnénk bátorítani mindenkit arra, hogy 
írjon gyülekezetünk Üzenet című újságába. 

 
Szívesen fogadunk minden 

bizonyságtételt, beszámolót, igemagyarázatot, 
versajánlót, esetleg saját verset, s minden 

egyebet, amellyel egymás hitének épülésére 
lehetünk és az Úr dicsőségét szolgáljuk. 

 
Ragadjunk tollat, és amire Isten Lelke indít, 

vessük papírra. 



Kedves gyerekek a ti 
számotokra is készültünk 
egy kis feladattal! Amikor 
Jézus Áldozócsütörtökön a 
mennybe ment, különös 
jelenség vette őt körül. Kösd 
össze a számokat és így 
megtudod a választ.  

 
Anyák napi történet 

Egy nőtől - miközben jogosítványát újította meg egy önkormányzati hivatalban - egy adatfelvevő 
hölgy megkérdezte, hogy mi a jelenlegi foglalkozása. A megkérdezett egy ideig tétovázott. 
Bizonytalan volt, hová is sorolja magát. "Arra gondolok," magyarázta az adategyeztető, "hogy van-e 
munkája, vagy csak... ?""Természetesen van munkám!" csattant fel a nő. "Anya vagyok." "Nincs 
’anya’ kategóriánk foglalkozásként. A ’háztartásbeli’ fedi le ezt." – mondta az adatfelvevő 
segítőkészen.  

Már el is felejtettem ezt a történetet, mígnem egyik nap ugyanilyen helyzetben találtam magam a 
városházán. A hivatalnok nyilvánvalóan egy karrierista nő volt. Magabiztosan, hatékonyan dolgozott, 
"Mi a foglalkozása?" – kérdezte. Mi késztetett arra, hogy ezt mondjam? Nem tudom. A szavak 
egyszerűen kibuggyantak belőlem. "Gyermekfejlődési és emberi kapcsolatok területén dolgozom 
társkutatóként.” A hivatalnok abbahagyta pillanatnyi munkáját, golyóstolla megállt a levegőben. 
Felnézett, mint, aki rosszul hallott. Megismételtem a titulust lassan, kihangsúlyozva a leglényegesebb 
szavakat. Aztán csodálkozva láttam, hogy ezt mind leírta nagy fekete betűkkel a hivatalos kérdőívre. 

"Megkérdezhetem",– mondta a nő érdeklődve, "egész pontosan mit csinál ezen a területen?" 
Hűvösen, az izgalom legkisebb jele nélkül a hangomban, szinte kívülről hallottam, amint így 

Ady Endre:  
Az Úr érkezése 

Mikor elhagylak, 
Mikor a lelkem 

roskadozva vittem,  
Csöndesen és váratlanul 

Átölelt az Isten. 
Nem harsonával, 
Hanem jött néma,  

igaz öleléssel,  
Nem jött szép, tüzes 

nappalon,  
De háborús éjjel 
És megvakultak 

Hiú szemeim  
Meghalt ifjúságom,  

De Őt, a fényest, 
nagyszerűt,  

Mindörökre látom. 



válaszolok: "Folyamatos kutatási programban veszek részt (melyik anya nem) laboratóriumban és 
terepen is. (normálisan azt mondtam volna kint és bent). Dolgozom a Felettesemnek (elsőként az 
Úrnak, aztán egész családomnak), és van már négy kreditem is (mindegyik lány). Természetesen a 
munkámhoz tartozó tevékenység igényli a legtöbb figyelmet az ember-szakmákban (melyik anya 
tagadja?) és gyakran dolgozom 14 órát 1 nap (inkább 24-et). Ebben a munkában jóval több a kihívás, 
mint más, "átlagos" foglalkozásoknál. A jutalom inkább a megelégedettség, mint pusztán a pénz.  

Érzékelhetően folyamatosan nőtt az elismerés a hivatalnok hangjában, amint kitöltötte a 
nyomtatványt. Felállt és személyesen kísért az ajtóig. Miközben hazafelé vezettem, fényes új 
karrierem lebegett a szemem előtt. Otthon 13, 7 és 3 éves labor-asszisztenseim üdvözöltek. Az 
emeletről hallottam új (6 hónapos) kísérleti modellünket gyermekfejlesztési programunkból, amint új 
hangmintáit próbálgatja.  

Úgy éreztem, ütést mértem a bürokráciára. Hivatalos feljegyzés készült rólam egy, az emberek 
számára elfogadhatóbb foglalkozásról. "Egy újabb anya", vagy "anyaság" már nem hangzik elég jól. 
Micsoda pompás pálya! Különösen, ha van egy titulus is az ajtón. Netán ez teszi a nagymamákat 
"haladó" kutatási munkatárssá a gyermekfejlesztési és emberi kapcsolatok területén, a 
dédnagymamákat pedig a haladó kutatási munkatársak ellenőreivé? Szerintem igen! Még azt is 
gondolom, hogy a nagynénik kutatási munkatárs asszisztenssé léphetnének elő! Kérlek, tudasd ezt a 
jó hírt a többi anyával, nagymamával, nagynénivel vagy más barátoddal, akiket csak ismersz.  

Legyen kevesebb gond és több áldás házadon, és kizárólag a boldogság lépjen be ajtódon! 

Rendszeres gyülekezeti alkalmaink 
Vasárnap     900 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 
Kedd  1700 Énekkari próba a gyülekezeti házban 
Szerda 1400 Imaóra a Sareptában 
Csütörtök 1430 Bibliaóra a Sareptában 

Péntek 1600 Ifjúsági óra a közösségi házban 

Ünnepi alkalmaink  
május 14-18. 1900 Bűnbánati úrvacsorai előkészítő istentisztelet a 

templomban   
Péntek  /május 18./ 1030 Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek számára 

házi úrvacsora előre bejelentett igény szerint 
Szombat  / május 19./ 1900 Bűnbánati úrvacsorai előkészítő istentisztelet a 

templomban a legátus szolgálatával  
Pünkösd I. napja   /május 20./   900 Istentisztelet a Sareptában 

Pünkösd  I. napja  1030 Úrvacsorás istentisztelet a templomban az énekkar 
szolgálatával 

Pünkösd I. napja  1500 Úrvacsorás istentisztelet a templomban a legátus 
szolgálatával, gyermekek műsora  

Pünkösd II. napja /május 21./   900 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 

 



  

„Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.” (2Kor 3,17) 

 

Alkalmainkra 
mindenkit szeretettel 

hívunk és várunk! 
 

Áldott pünkösdi 
ünnepeket kívánunk 

minden Kedves 
Olvasónknak! 


