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ÜÜÜÜÜÜÜÜZZZZZZZZEEEEEEEENNNNNNNNEEEEEEEETTTTTTTT                                        
              Az Őri Református Egyházközség pünkösdi lapja -   

                 2013. május 

                                                   PPPüüünnnkkkööösssdddiii   üüüzzzeeennneeettt   
Ige: Pál levele a Rómaiakhoz 8,1-11 

Szeretett Testvéreim!  

Soha nem látott méreteket öltött napjainkra a test kultusza. Hol vagyunk már az ókori 
görögök által megálmodott és kőbe faragott emberi testideáloktól, melyet például az olimpiák 
résztvevői testesítettek meg! Ma már nem csak a sportolók lehetnek szép testűek, hanem 
bárki, hiszen a testi szépség és egészség mindennél fontosabb, s olyan üzletággá fejlődött, ami 
miatt annak képviselői milliókat költenek reklámokra. A felszín a fontos, ami kívül látszik az 
legyen szép, és boldog lehetsz! Jár neked, megérdemled, tagadj le 10 évet a külsőd által… – 
mind-mind a felszín látványosságára hangsúlyt tevő üzenetek, amelyekkel naponta tele van a 
fülünk, a szemünk vagy éppen a postaládánk. 

Pál valami egészen mást mond a rómaiaknak, akik szintén sokat tettek a test szépségéért és 
kultuszáért: „A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség, minthogy a test 
törekvése ellenségeskedés Istennel…”. Hogyan? Ha igyekszem a testemre vigyázni, akkor 
Isten ellensége lennék? Szó sincs róla, hiszen ugyanez a Pál mondja, hogy „nem tudjátok, 
hogy testetek … a bennetek levő Szentlélek temploma?”. Akkor most melyik az igaz? – 
kérdezhetnénk a két kijelentésből. Mindkettő, csak hogy azokat értsük, szükségünk van arra, 
hogy a Szentlélek bennünk lakozzon, mint élő templomokban. Ez a pünkösd csodája és 
lehetősége, ajándéka és áldása a számunkra. Erről szól alapigénk is.  

Első olvasásra vagy hallásra, bár nagyon érthetően van írva, mégis nehezen felfoghatónak 
tűnik annak üzenete.  Ez azért van, mert sajnos hozzá lettünk szoktatva a felszínességhez, a 
leegyszerűsített üzenetekhez. A reklámok és mindenféle szlogenek arra épülnek, hogy a 
dolgokat tömören, meggyőzően és elutasíthatatlanul fogadjuk, hogy véletlenül se mondjunk 
ellent a mögöttük lévő kínálatnak. Sokan arra ébrednek kábulatukból, hogy valaminek a 
birtokosai lettek, valamit már „élveznek”, amire igazán nem is volt szükségük. Ezért hát 
sokaknak érdekük, hogy csak a felszínt mutassák meg, a test örömét és szépségét hang-
súlyozzák, de hogy mi megy végbe a lélek mélyén, az ember személyiségében, az nem fontos.  

Pál a Római levél központi gondolatává tette azt, hogy az Isten törvényéhez való görcsös és 
sikertelen ragaszkodás, vagy a test vágyainak kielégítésére való folyamatos törekvés helyett, 
egy másik lehetőséget kínál az embernek Teremtője. A Krisztus szabadságát. Nem kell a 
törvény megkötöző hatalma alatt szenvedni, amit úgy is csak felszínesen, látszólag tud az 
ember megtartani. Nem kell csak a testnek engedni, mert akkor a lélek kárt szenved, és az, 
mint tudjuk, a testnek is árt. Erőlködés helyett szabad az embernek rábíznia magát arra a 
szabadságra, amit Jézus mutatott meg milyen. Ő felülbírálhatta a törvényt: „ Megmondatott a 
régieknek… Én pedig azt mondom nektek…” (Máté 5. rész, Hegyi beszéd). Élni tudott azzal 
a szabadsággal, amit az Úr Lelke által kapott, amikor megkeresztelkedett a Jordán vizében. 
Felülírta, és mégis megtartotta a törvényt. Ezzel a szabadsággal akar megajándékozni minket 
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azáltal, hogy elküldte ugyanazt a Lelket, mely egykoron rajta megnyugodott és Őt betöltötte, 
irányította, vezette. Ez a pünkösd csodája, hogy a Szentlélek bennünk való jelenlétével és 
munkálkodásával elérhetővé teszi számunkra a krisztusi győzelmet a bűn felett, és a krisztusi 
szabadságot a csak testnek élés felett. Ez az az üzenet, amely felszínesen meg nem fogható, 
csak mélységekben járhatja át az emberi életet. Ez által lesz lehetőségünk olyan erőt és 
bölcsességet kapni, amely által azon az úton járhatunk, amit a Biblia így nevez: lélek szerint 
járni, lélekben járni. E nélkül a szolgaság fiai vagyunk, a bűn és a törvény folyamatosan 
botladozó szolgái. Ezzel azonban a fiúság ajándéka, az Isten gyermekévé válás ajándéka és 
szabadsága lesz a miénk.  

De van egy másik fontos következménye is annak, ha a Lélek szerinti törekvésekre hagyjuk 
vezetni magunkat. Ez pedig az a közösség, amely az első pünkösdkor is megalakult. A 
tanítványok gyülekezetté formálódtak. Olyan emberek csoportja, közössége vált belőlük, 
akiknek ugyanaz volt a legfontosabb: Isten akaratát keresni és cselekedni, úgy, ahogyan arra 
példát és parancsot kaptak Mesterüktől. Megszületett az egyház, melyet ott és akkor, és azóta 
is csak az Isten Fia gyűjthet össze Szentlelke és Igéje által, hogy azt oltalmazza és megőrizze 
– valljuk hitvallásunkban. Az a különbség minden más emberi közösség és gyülekezet, és az 
egyház közössége között, hogy az utóbbiban is bűnös emberek vannak, csak már tudják, és 
keresik azt a szabadságot, ami a bűnhöz való kötődésből őket kiemelheti. S ha megtalálták, 
akkor azt nem tartják meg maguknak, mint titkos receptet egy általános problémára, hanem 
boldog örömmel továbbadják azt másoknak. Arról tesznek bizonyságot, hogy mit cselekszik 
életükben Jézus, mitől óvta meg őket, mit láttatott meg velük, és mit tehettek boldog örömmel 
az Ő dicsőítésére. Azért járnak össze, hogy igét tanulmányozzanak, az Úr Lelkének vezetése 
által – azaz, részt vegyenek az apostoli tanításban. Egymás hite által erősödjenek, azaz 
közösségük legyen a hozzájuk hasonlóan Krisztusban élőkkel. Végül pedig imádságaikban 
keresik a kapcsolatot Urukkal, nem csak öncélúan, hanem közbenjáróként is, mások számára 
kérve Isten szabadítását és kegyelmét. Azaz úgy élnek az egyház keretein belül, ahogyan azt 
az első gyülekezetekről írta jellemzésként Lukács evangélista. Ezért lehetett rájuk is érvényes, 
amit Pál is kijelentett: nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a 
Krisztus Jézusban vannak.  

Ünneplő Testvéreim! Mindenkinek fontos a testi egészség. A pünkösd csodája azt jelenti, 
hogy igazán egészséges nem az lehet, akinek valamennyi orvosi lelete tökéletes és akár egy 
űrutazásra is alkalmas. Lehet egy beteg, szenvedő test is egészséges – azaz alkalmas Jézus 
hordozására. Füle Lajosról hallottam, hogy azt mondta: 28 féle betegségem van, de 
köszönöm, jól vagyok! Jól, mert évtizedek óta él benne a Krisztus, Lelke által olyan 
vallomásokat fakaszt fel szívéből, amiket csodálatos verseiben olvashatunk. Egészség azt 
jelenti: bűneimtől szabad vagyok és így alkalmas arra, hogy Isten akaratát betöltsem. Ezért 
kell valóban vigyáznom az Istentől kapott testemre, hiszen az a Szentlélek temploma. De ha 
csak a testemre figyelek, és azt óvom, akkor annak rabja leszek, és lelkemben kárt vallok. 
Jézussal pedig még arra is alkalmas lehetek, hogy a testemben lévő töviseket elhordozva 
szolgáljam őt, mert elég ahhoz az Ő kegyelme, mert ereje erőtlenségem által is célhoz érhet.  

Engedjétek hát, hogy a pünkösdi Lélek teljes egészségre, testi-lelki megújulásra vezessen 
mindnyájatokat. Engedjétek, hogy az a közösség, amelyet a Pünkösd létrehozott, jelen 
korunkban, közöttünk úgy legyen Jézus gyülekezetévé, hogy életünk és szolgálatunk 
eredményeként rólunk is elmondhassák, hogy naponként szaporította az Úr a gyülekezetet az 
üdvözültekkel, olyan emberekkel, akik a Lélek által Isten gyermekeivé lettek, és velünk 
együtt Atyának szólíthatják Istenünket.  

 Perhát Levente 
                                                                                                                                b. lelkipásztor 
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GGGyyyüüüllleeekkkeeezzzeeettt   éééllleeetttééérrrőőőlll   

AAAnnnyyyááákkk   nnnaaapppiii   üüünnnnnneeepppssséééggg   ooorrrgggooonnnaaajjjááátttééékkkkkkaaalll   eeegggyyybbbeeekkkööötttvvveee   
2013. május 5-én, a délelőtti istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát Perhát Levente 
Nagytiszteletű Úr végezte: Márk 5. rész 26-34-ig terjedő versek alapján. Az igehirdetést néhai 
Dr. Csiha Kálmán, Erdélyben élt Püspök Úr gyönyörű versének első versszakával kezdte:  

                                                              Köszönöm 

Köszönöm, hogy olyan szép az erdő,  
És annyi szín van, annyi árnyalat,  

S a bánat is csak olyan halkan lépked 
A szíven sebzett, vérző fák alatt.  

A Szentlélek ereje által az édesanyák vasárnapján a lelkipásztor beszélt az anyaságról, annak 
magasztos voltáról, valami nagyon emberi és mégis csodálatosan isteni dologról. Isten az Ő 
végtelen irgalmából azzal ajándékoz meg bennünket nőket (és nem kifelejtve a férfiakat), 
hogy gyermekeket hozhatunk a világra! Ez is Isten ajándéka. Életünk folyamán nagyon 
rászorulunk Isten megbocsátó irgalmára, mégis, Isten ezt a csodálatos és erőnket meghaladó 
feladatot bízta ránk, hogy édesanyák, szülők legyünk. Kiemelte az igehirdető, hogy mindent 
megadunk gyermekeinknek, de vajon beszélünk e nekik Jézus Krisztusról, tanítjuk-e őket 
imádkozni, jönnek-e velünk a templomba, olvassa-e együtt a család a napi igéket. Bizony 
Isten gondviselő szeretetét, gyógyító erejét nap mint nap megtapasztaljuk.  

Megtapasztaljuk, mint a felolvasott igében a 12 év óta vérfolyásban szenvedő asszony, aki 
sok orvosnál megfordult, hogy gyógyítsák meg, de csak még rosszabbodott az állapota. 
Hallott Jézusról, aki ott járt, csodákat tett, ahol ő lakott, és ezt mondta magában: ha csak a 
ruháját megérinthetem is, meggyógyulok. Meggyógyult az asszony azonnal, mivel Jézusnak a 
ruháját megérintette, hiszen isteni erő árad ki Jézusból. Jézus pedig ezt mondta: leányom a te 
hited megtartott téged, eredj el békével és gyógyulj meg a te bajodból.  

Minden nap imádkozzunk azért, hogy Isten a Szentlélek ereje által erősítsen hitünkben, 
minden gondunkkal, betegségeinkkel, megpróbáltatásainkkal csak ő hozzá forduljunk 
gyermeki bizalommal. Ő ad erőt mindennek az elviseléséhez, „mindenre van erőm a 
Krisztusban, aki megerősít engem”. Adja Isten, hogy így legyen életünk minden napján! Az 
igehirdetést egy szintén püspök úrtól idézett verssel zárta a lelkipásztor.  

Az igehirdetés után anyák napi ünnepségünket Sepsy Károly Nagytiszteletű Úr, 
orgonaművész tette ünnepélyessé, aki kedves feleségével, fiával, és középső unokájával 
érkezett hozzánk. Négy orgonaművet adott elő a gyönyörű hangon megszólaló orgonánkon, 
melyet a gyülekezet nagy figyelemmel hallgatott.  

1. Bach F dúr Prelúdium és Fúga, melyet hála Istennek, 
már halottuk a művész úr előadásában. 

2. Bach korál előjáték, mely tulajdonképpen lassú 
járású 239. énekünk feldolgozása, amelyben mindenhez 
és mindenben a jó Istent hívjuk segítségül.  

3. Gárdonyi Zoltán: Karácsonyi bölcsődal, amikor az 
édesanya altatás közben énekel a gyermekének. Mikor 
kell elkezdeni az éneklést? Amikor a magzat megfogant 
az anyaméhben, mert a magzat hallja az ének hangját.  

4. Jeremiah Clarke angol barokk szerzőtől származó zenemű volt a záró szám. Ebben a 
műben szinte versenyeztek a szólamok, s hogy ki lesz a győztes? „Mi, akik hallgatjuk”.  
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A jó Isten áldja meg lelkipásztoraink és művész úr 
életét, hogy az Istentől kimért ideig szolgálják az Urat, 
igehirdetésekkel és a zene útján.  

Ezután a gyermekek köszöntötték szép versekkel, 
virágokkal az édesanyákat. Szeretettel emlékezett meg 
Pótor János lelkipásztor arról, hogy 1993. május 5-én, 
ami akkor szerdai nap volt, kezdte meg működését a 
Napközi Otthon, 2004-től pedig már mint Sarepta 
Református Idősek Otthona működik, 76 fő ellátásáról 
gondoskodik, és 50 dolgozót foglalkoztat. 

Szépen működik a házi segítségnyújtás, az ebéd kiszállítás, a családlátogatás.  

A jó Isten áldja meg az intézményvezető és az ott szolgálatot végző lelkipásztor életét, sok 
szeretetet, türelmet kívánunk, adja Isten, hogy minél többen hallják és fogadják szívükbe az 
ige üzenetét. A dolgozók életére is Isten gazdag áldását kérjük, hogy a tőle kapott erővel 
végezhessék a rájuk bízottak gondozását. A gyülekezet életét is Isten gazdagon áldja meg 
szeretetével és jóságával.  

Kiss Andrásné 
                                                                                                                                 gondnok 

 

JJJuuubbbiiillleeeuuummmiii   kkkooonnnfffiiirrrmmmáááccciiióóóiii   tttaaalllááálllkkkooozzzóóó   –––   aaa   JJJééézzzuuusss   KKKrrriiissszzztttuuusssbbbaaa   vvveeettteeetttttt   hhhiiittt   vvvéééddd   mmmeeeggg      
„Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy 
Istenbe vessék bizalmukat; ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait.” 

 Zsoltárok 78,6-7. 

Jubileumi konfirmáltak találkozójára hív a harang (de azért az e-mail, a személyes látogatás, 
telefon, meghívó levél is), s általuk az élő Isten 2013. május 19-én vasárnap az őri református 
templomba. Az 1943 és 1983 között konfirmáltak közül azokat szólítottuk meg, akik 30, 40, 
50, 60, 70 éve konfirmáltak, az öt évfolyamban összesen 105-en. Nagy gyülekezeti 
összefogással, keresés, „nyomozás” után mindenkit be tudtunk azonosítani. Meghatóak és 
nagyon tanulságosak voltak a személyes látogatások alkalmával való beszélgetések.  

Az igét Pótor János lelkipásztor hirdeti, aki maga is az ünnepeltek egyike lesz, hiszen 1973-
ban, 40 éve konfirmált. Az igehirdetés után a most konfirmált fiatalokkal együtt úrvacsorával 
élhetünk, megvallva bűneinket, s elfogadva Jézus Krisztus áldozatát, a bűnbocsánat 
lehetőségét, újra együtt a gyülekezettel, a közelből és távolból érkezettekkel. Istentisztelet 
után pedig szeretetvendégségre kerül sor a gyülekezeti teremben.  

KKKeeedddvvveeesss   gggyyyüüüllleeekkkeeezzzeeetttiii    tttaaagggoookkk!!!   

Hálás szívvel emlékszem vissza az 50 évvel ezelőtti konfirmálásunkra. Bittó Zoltán tiszteletes 
úr vezetésével 1963-ban konfirmáltunk, előtte káté órára jártunk a régi parókia épületébe. 
Hosszú idő 50 év az ember életében, így az emlékek is elhomályosodnak. Arra emlékszem, 
hogy vasárnap este került sor a konfirmálásunkra, mert délután egy temetésen vettünk részt. 
Az ember életében a legfontosabb a hit, ha nehéz is a keskeny úton járni, fontos Jézus 
követése, hiszen Ő az út, az igazság és az élet. Szerintem a legnagyobb kincs, amit 
hátrahagyhatunk az utókornak az ez a szeretet.  

Minden nap hálát adok Istennek mindenért, amit kaptam, ebben a korban már minden nap 
ajándék. Köszönöm Istennek, hogy megérhetem ezt a napot. Övé a dicséret, dicsőség örökkön 
örökké, Ámen. 
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Isten gazdag áldását kívánom a velem együtt konfirmált testvérekre és szeretteikre, és 
mindenkire, aki részt vesz ezen a 2013-as konfirmációi találkozón.  

„Nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és 
igazságot cselekszik” (ApCsel 10,34-35). 

Szabó Lajosné (Kálmándy Katalin) 
 

KKKeeedddvvveeesss   TTTeeessstttvvvééérrreeekkk!!!   

Különleges alkalmat készített a Mindenható 2013. május 19-re. Van lehetőségünk a 
találkozásra, emlékezésre, a szív ünneplőbe öltözésére. Mennyi mindent ölel fel egy jubileumi 
találkozó. Kegyelettel emlékezhetünk meg azokról is, akik nem érhették el ezt az ünnepet. 
Emlékeimbe kutatva eszembe jut a régmúlt, amikor gyermeki szorongó szívvel álltuk körül az 
Úr asztalát. Mekkora lelkesedéssel készültünk a vizsgára. Felnőttként ugyanazok az érzések 
lesznek úrrá rajtam. Isten Szentlelke elkezd munkálkodni bennem. Mindennap hálát adok, 
amiért felzörgette a szívem ajtaját, magához ölelt, és nem hagyott elveszni. 2004. óta az őri 
Sarepta Református Idősek Otthona dolgozója vagyok. Most már tudom milyen a békesség és 
ez semmihez nem hasonlítható boldogság. Ezért hálából igyekszem minél többet szolgálni a 
gyülekezetben az Ő dicsőségére. Krisztusé a kegyelem, hogy készíti számunkra az alkalmat, 
hogy ünnepelhetünk, emlékezhetünk, hallgathatjuk az igét, együtt lehetünk.  

                                                            Király Miklósné (Bartha Margit) 
 

KKKeeedddvvveeesss   GGGyyyüüüllleeekkkeeezzzeeetttiii    tttaaagggoookkk!!!   

Visszaemlékezve az általános iskolai éveimre, nagyon sok szép emlék kavarog bennem. 
Köztük az is, amikor 1982-ben elkezdtünk járni a káté órára. Régi református családból 
származom, és szüleim fontosnak tartották, hogy konfirmáljak. Akkor én ezt nem tudtam 
felfogni, hogy mit is jelent, eljártam, mert elvárták tőlem. Nagyon jó bulinak tartottam, hogy 
esténként az osztálytársaimmal szaladgáltunk a templomkertben és a régi iskola, óvoda 
udvarán. Persze azért odafigyeléssel hallgattuk Pótor Imre tiszteletes úr tanítását, de mint egy 
tizenéves nem nagyon értettem és értékeltem Jézus tanításait. Ennek ellenére jól bemagoltuk a 
kérdéseket és a válaszokat. Az igére már nem emlékszem, de nagyon megható volt, amikor 
szép fehér ruhában álltunk a templom közepén. Az első úrvacsora vétele után nem igazán 
jártam Isten házába. Aztán az életem folyamán sok megpróbáltatás ért: betegség, haláleset, 
tragédia, de még ekkor sem Istent kerestem, hanem a választ a miértekre. Egészen 2010. 
novemberéig, amikor lehetőséget kaptam, hogy dolgozhassak az őri Sarepta Református 
Idősek Otthonában. Hiszem, hogy Jézus utat mutatott nekem, hogy ne legyen az életem üres 
és hit nélküli. Ezért vezérelt engem az idősek gondozásához, ápolásához. Azóta nagyon sok 
istentiszteleten, egyházi ünnepségen veszek részt, és az énekkarban is szolgálok. Minden nap 
hálát adok érte, hogy új erőt ad nekem munkám elvégzéséhez, családom ellátásához. Egy 
számomra kedves dicsérettel szeretném mondandómat befejezni: „Hinni taníts, Uram, kérni 
taníts! Lélekből, lelkesen, kérni taníts! Üdvözítőm te vagy, észt, erőt, szívet adj, Lelkeddel el 
ne hagyj! Kérni taníts!” (479. dicséret 2. vsz.) 

Maghiar Sándorné (Ráthonyi Éva) 
 

BBBeeennneeedddeeekkk   EEEllleeekkk:::   PPPüüünnnkkkööösssdddiii   hhhaaarrraaannngggoookkk      
Olyan szépen cseng a harang,  
Mintha nem is harang volna,  

hanem ezer harangvirág  
Imádságos szava szólna.  

Piros pünkösd vasárnapján  
Piros rózsa nyíl a kertben,  

Kis szívünkben tiszta öröm  
Imádsága énekeljen.  

Piros pünkösd vasárnapján  
Szálljon reánk a szentlélek,  

S térde hullva mondjunk hálát  
A mindenség Istenének. 
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SSSzzzvvvooorrreeennn   AAAttttttiiilllaaa   bbbeeeiiikkktttaaatttááásssaaa   
2013. április 28-án ünnepre hívogatón kondult meg Vasmegyer község templomának 
harangja. A gyülekezetben Szvoren Attila lelkipásztor beiktatására készültek. A szívélyes 
meghívásnak gyülekezetünkből végül 27 tettünk eleget. Délután nem sokkal 14.30 után indult 
el kis csapatunk Pótor János tiszteletes úr vezetésével Vasmegyer község felé. Kalandos, a 
modern technikának köszönhető kitérőkkel tarkított út után érkeztünk meg a község 
temploma elé. A zsúfolásig megtelt templomban a lelkipásztorok palástos bevonulásával vette 
kezdetét az ünnepi istentisztelet. Az igei szolgálatot Dr. Bölcskei Gusztáv, egyházkerületünk 
püspöke végezte, Ézsaiás könyve 5. részének 18-21 versei alapján, középpontba állítva a 20. 
verset: „Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy 
a sötétség világosság, és a világosság sötétség, azt állítják, hogy a keserű édes és az édes 
keserű!”. A beiktatandó lelkész szívére helyezte, hogy mindig az legyen a legfontosabb 
számára az élete során, hogy úgy legyen rend, hogy a jó az legyen jó, a rossz az legyen rossz, 
a sötétség legyen sötétség, a világosság legyen világosság, a keserű az keserű és az édes az 
legyen édes. 

Az igehirdetés után Dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese 
ismertette Szvoren Attila életútját, majd a 67. Zsoltár 2,6,7 versével köszöntötte:  „Legyen 
kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket és ragyogtassa ránk orcáját. 
Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép! Meghozta termését a föld, 
megálld bennünket Istenünk, az Isten.”  

Az ünnepélyes beiktatás után a megjelent palástos lelkészek igei köszöntésére került sor. 
Gyülekezetünk lelkipásztora a 100 zsoltár 2. versével köszöntötte az immár beiktatott 
lelkészt: „Szolgáljatok az Úrnak örömmel!” Az igei köszöntést a nyugalmazott lelkész Fehér 
Lajos nagytiszteletű úr zárta, aki a Zsoltárok könyve 37 részének 4. versével: „Gyönyörködj 
az Úrban és megadja a szíved kéréseit” és a Rómaiakhoz írt levél 8. részének 28 versével 
köszöntötte utódját: „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra 
szolgál, azoknak akiket elhatározása szerint elhívott.”  

Az ünnepség a már beiktatott lelkész szolgálatával 
folytatódott, melyet a János evangéliuma 15. 
részének 1-8 versei alapján hirdetett: „Az lesz az én 
Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és 
akkor a tanítványaim lesztek!” Az igehirdetés után 
egyházközségi közgyűlés keretei között folytatódott 
az ünnepi istentisztelet. Először Horváth Csaba 
egyházmegyei gondnok, majd Plósz László, a 
vasmegyeri református egyházközség gondnoka, 
Vass Imre polgármester és Szabóné Balázsi Sára, az 
általános iskola  igazgatónője köszöntötte az új lelki- 

pásztort. Jó volt hallgatni a sok méltató szót, hiszen csodálatos lehet olyan vezetőkkel együtt 
dolgozni, akik tisztelik és elismerik egymás munkáját.  

Attila tiszteletes munkálkodása eredményeként, mióta odakerült 69 fővel nőtt az 
egyházközség létszáma és egyre több gyermek és fiatal vesz részt a hitoktatásban. Mi, őriek – 
és nem csak a magam nevében mondhatom – büszkén és boldogan hallgattuk a köszöntéseket, 
hiszen Attila tiszteletes két évig közöttünk élt, szolgált és mi is megtapasztalhattuk, hogy 
mennyi jóság, szelídség és ugyanakkor erő van szavaiban, tetteiben egyaránt. „Ébredj 
bizonyságtévő lélek! A várfalakra őrök álljanak.” – szól a 228. dicséretünk első sora. Bátran 
kijelenthetjük, hogy Szvoren Attila személyében bátor és elhívatott őrzőt állított az Úr a 
vasmegyeri egyházközség élére. Az ünnepség során az Egyházkerület Lelkészi Férfikara 
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énekével köszöntötte a lelkipásztort, majd Papp Endréné, tiszarádi polgármesterasszony, 
presbiter köszöntése hangzott el. A gyülekezeti ifjúság és a vasmegyeri Aranyeső Népdalkör 
szolgálatával zárult a köszöntések sora. Az ünnepi istentiszteletet követően a helyi általános 
iskola tornatermében gazdagon megterített asztallal várták a gyülekezet szorgos kezű tagjai a 
vendégsereget. Jó volt látni, hogy milyen szeretettel és ragaszkodással veszik körbe Attila 
tiszteletest és kis családját. A finom és bőséges szeretetvendégség során lehetőségünk nyílt 
személyes beszélgetésre Attila tiszteletessel és feleségével, Enikővel, akik látható örömmel és 
szeretettel üdvözöltek és vettek körül minket, őrieket. Fáradtan, de élményekkel gazdagon 
érkeztünk haza, Őrbe. Valamennyiünk számára felejthetetlen marad ez a vasárnap délután, 
felemelő érzés volt részt venni a beiktatási istentiszteleten. Örülök, hogy részese lehettem 
ennek a közösségformáló eseménynek. „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart 
szeretete.” Zsolt. 136,1. 

Lóczi Zoltánné 

HHHúúússsvvvééétttiii   ÖÖÖrrrööömmmhhhííírrr   KKKllluuubbb   
„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a 
halálból, akkor üdvözülsz” (Róm 10,9). 

Hagyomány a gyülekezetünkben, hogy a húsvéti ünnepek alatt lelki és kézműves programmal 
kedveskedünk a gyermekeknek. Az idei húsvéti Örömhír Klubbot március 29-én, 
Nagypénteken, délelőtt 9 órától tartottuk, amelyen 53 gyermek vett részt. Igyekszünk ezeket 
az alkalmakat sok játékkal, énekkel színesíteni, idén Kertészné Iványi Ágnest, a VISZ 
munkatársát hívtuk meg előadónak. A gyerekek nagyon figyeltek, hiszen a VISZ-es anyag 
nagyon érdekes volt, szép, színes, nagyméretű képekkel szemléltette Ági néni a „Tamás hisz” 
című történetet.  

Elmondta: „Tamást, aki kétségekkel küszködött, Jézus Krisztus örvendező bizonyságtévővé 
változtatta. A csoda a feltámadott Jézussal való találkozás eredménye. Úrnak elfogadni, 
szájjal megvallani csak akkor tudta, amikor szívből elhitte, hogy a kereszten meghalt Jézus 
valóban feltámadt. Tamásnak minden bizonytalansága és félelme elmúlt, amikor Úrnak és 
Istennek nevezte Jézust. Jézus azt mondta tanítványainak, hogy menjenek el, és mondják el 
mindenkinek: Ő meghalt a bűnösök helyett, de feltámadt, és örökké él. Aki hisz benne, nem 
kap már büntetést, hanem Istennel élhet. Jézus megígérte, hogy elküldi Szentlelkét a 
tanítványoknak, aki bátorságot ad nekik más embereknek is beszélni Róla, és megtartani az Ő 
parancsolatait. Ezután Jézus visszament a mennybe. Ma is ott van, de elküldte Szentlelkét, 
ahogyan megígérte. Ha te már hiszel az Úr Jézusban, a Szentlélek neked is ad bátorságot. Ne 
félj elmondani a jó hírt! Mondd el barátodnak, hogy Jézus szereti és meghalt érte!” 

A történet elmondása után kézműves foglalkozásra került sor, ahol tojásokat festettünk, 
szalvétatartót, kis csibét, kis kacsát, nyuszit készítettünk, amit aztán haza is vihettek a 
gyerekek. Ezek után jöhetett egy kis játék, lekváros, nutellás kenyérevő verseny, persze 
jutalom járt érte (csoki tojás és csoki nyuszi), amit el lehetett fogyasztani, a finom szörp és az 
elmaradhatatlan keksz, nápolyi kíséretében. Azt hiszem mindenki az örömtől és a sok 
meglepetéstől boldogan tért haza az otthonába. Ismét nagyon tartalmas délelőttöt tölthettünk 
együtt.    

AAAnnnyyyááákkk   NNNaaapppiii   KKKllluuubbb   
Gyülekezetünk gyermekei számára legutóbb anyák napja előtt szerveztünk kézműves 
foglalkozást április 19-én.  A délután aranymondása ez volt: „Tiszteld anyádat és apádat”. A 
tanítás és játék mellett ezen a délutánon különösen nagy hangsúlyt fektettünk a kézimunkára, 
hiszen azokat a szeretteinket ajándékozzák meg a gyerekek a saját kezükkel készített ajándék 
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dobozokkal és szív alakú fényképtartóval, akik a 
legtöbb áldozatot hozták értük, és a világon a 
legszebb hivatást töltik be.  

Édesanyák, nagymamák számára sorra készültek a 
szebbnél szebb meglepetések, versekkel, 
jókívánságokkal. Ezeket az ajándékokat május első 
vasárnapján a délelőtti istentisztelet keretében 
elhangzó anyák napi ünnepségen adták át az 
édesanyáknak, nagymamáknak. Reméljük, nagy 
örömet szereztek a megajándékozottaknak. 

Ádámné Rácz Lívia 

PPPüüünnnkkkööösssddd!!!   
Pünkösd ünnepén a keresztyén egyház arra emlékezik, hogy Jézus mennybemenetele után a 
Szentlélek leszállt az apostolokra, akik minden nyelven hirdették az evangéliumot. 

Mit is ünneplünk Pünkösdkor?  A pünkösd görög szó, jelentése: ötvenedik. Arra a napra utal, 
amely lezárta a feltámadás utáni időszakot, mikor még Krisztus 40 napon keresztül 
tanítványaival volt.  Erről többek között Tamás (hitetlenség) története, az emmausi 
tanítványok is tudósítanak, és melynek során 10 nappal pünkösd előtt a tanítványok szeme 
láttára emelkedett fel Jézus Krisztus az Atyához. Ezt követte az új tizenkettedik apostol 
Mátyás kiválasztása, amint erről az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 1. fejezete is 
tudósít. Az első Pünkösdöt megelőzte tehát Jézusnak és tanítványainak az elválása, 
megkezdődött azok önálló élete. Elérkezett az az időszak, amikor az apostoloknak és a 
tanítványoknak önállóan kellett megmutatni életükön keresztül Krisztushoz tartozásukat. 

Pünkösd az Atya, Fiú, Szentlélek kölcsönös szeretetének végpontja, áradása, számunkra 
keresztyének számára, húsvét Jézus feltámadásának, pünkösd pedig a Szentlélek eljövetelének 
ünnepe. Minden ünnep egyben mindig az ember önmagára találásának az ünnepe is. A 
pünkösd lényege tehát, hogy a Szentlélek leszállt a földre és az apostolok megkezdték a 
missziót. E lépéssel lefektették az egyház alapját, így az ünnep az egyház születésnapja is.  

IIIfffjjjúúússsááágggiii   óóórrraaa   
Minden pénteken arra várunk, hogy délután 4 óra legyen! Nemcsak azt szeretnénk, hogy 
együtt legyünk barátainkkal, szórakozzunk, hanem, hogy közösen hallgassuk meg az áhítatot, 
amit Perhát Levente tiszteletes úr tart.  

Általában énekléssel kezdődik, ifjúsági éneket vagy énekeskönyvből énekelünk. Áhítat után 
közösen beszélgetünk. A beszélgetés után az ifit imával zárjuk. Az ifi megkezdése előtt és 
utána is lehetőség van ping-pong-ra, cso-cso-ra, beszélgetésre. Itt nem csak a fiatal 
barátainkkal, hanem a felnőttekkel is elbeszélgethetünk. Rengeteg idő van arra, hogy a héten 
szerzett feszültségeket levezessük. Az udvaron is lehetőség van a játékra, mi a hintázásra, 
labdázásra, egymás kergetésére használjuk ki. Az áhítat nagyon a lelkünkre hat és tanulságos.  

A rendszeresen járók: Hegedűs Márk, Vondorkovics Szabina, Lakatos Máté, Rácz Viktória, 
Kiss Eszter, Kiss Patrik, Török Dávid, Kiss Richárd, Tóth Kristóf, Kálmándi Fanni, Hegedűs 
Barbara, Tisza Elizabet és jómagam.  

Én rengeteg ifjúsági órán voltam már, de azt elmondhatom, hogy egyiken sem unatkoztam! 
Amikor mondják, hogy vége az ifinek, nagy kínszenvedéssel megyünk el, mert annyira 
szeretünk ott lenni. Minden fiatalt nagy-nagy szeretettel és nyitottsággal várunk! 

Iván Roland 
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KKKiii   llleeehhheeettt---eee   jjjááárrrnnniii   aaa   ttteeemmmppplllooommmooottt???   
Egy lelkipásztor családjával történt ez az eset, ahol több gyermeket is neveltek. A nagyobbak 
már iskolába jártak, a legkisebb, Péter, óvodás volt. Péter némi tisztelettel nézett fel nagyobb 
testvéreire, hiszen ők már az iskolában sok mindent megtanultak, amit ő még nem tudott. 
Történt egy alkalommal, hogy az édesapa letelepedett a szőnyegre Péterrel játszani. Kockából 
együtt építettek várat. Jól sikerült a közös munka. Különösen a vár egyik magas tornya 
tetszett Péternek, amelyet édesapja épített. De szép torony! – lelkendezett Péter. - És milyen 
magas! Ugye, te azért tudsz ilyen szép tornyot építeni, mert te is iskolába jársz, mint a 
testvéreim? – Nem, kisfiam én már nem járok iskolába, - válaszolta az édesapa. – És miért 
nem jársz iskolába? – kérdezősködött Péter. – Mert én már kijártam az iskolát. – Te már 
kijártad az iskolát? – morfondírozott Péter, majd kis hallgatás után újabb kérdést tett  fel: – 
Édesapám, te már csak a templomba jársz? – Igen, kisfiam, én már csak a templomba járok – 
felelt az apa. Mire Péter: –És mondd, édesapám, mikor fogod te kijárni a templomot? 

Erre az édesapa ölébe vette Pétert és elmondta neki, hogy az iskolát ki lehet járni, de a 
templomot nem lehet kijárni soha. Akármilyen jól is ismeri valaki a Bibliát, akármilyen sok 
mindent hallott is már a mennyei Atyáról, Jézusról, a Szabadítóról, a vigasztaló Szentlélekről, 
soha senki nem mondhatja magáról azt, hogy én már mindent tudok Istenről. 

Templomba pedig nem is csak azért járunk, hogy ott Istenről halljunk, hanem azért, hogy ott 
Vele találkozhassunk, Vele beszélgethessünk, Neki hálát adjunk, Tőle erőt kérjünk. Erre 
pedig mindig szükségünk van. Ezért én soha nem fogom kijárni a templomot és remélem, 
hogy te se – simogatta meg az édesapa kisfia fejét. 

GGGyyyeeerrreeekkkeeekkknnneeekkk   
„Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” Máté 28,20. 

Biztos sokat hallottátok már, hogy Pünkösdkor a Szentlélek ünnepe van. De mi is vagy ki is a 
Szentlélek? Jézus miután feltámadt és megjelent tanítványainak, negyven nap múlva felment 
a mennybe. Ekkor megígérte, hogy elküldi maga helyett a Szentlelket, hogy segítse, 
vigasztalja, tanítsa az Istent szeretőket. De hát Jézus is ezt tette! Akkor miért kellett neki 
elmennie, miért nem maradt velünk Ő maga?- kérdeznénk. 

Jézus – bár Isten volt – emberként született erre a világra. Ha itt marad, nem lehetett volna 
egyszerre több helyen. Ha Ő Jeruzsálemben marad, nem tudna velünk lenni itt Őrben. Ha 
eljön ide, a világ többi tájáról hiányozna. Ezért küldte el a Szentlelket, mert így Jézus általa 
mindig velünk van. Nem látjuk szemeinkkel, nem halljuk hangját füleinkkel, nem is igazán 
értjük hogyan működik, de ha ráfigyelünk, tanácsot ad, ha nem tudjuk, mit kell tennünk, 
vigasztal, ha szomorúság ér, örömünkkel együtt örül. Olyan ez, mint a szél: nem tudjuk 
honnan fúj, hová megy, nem is látjuk, de az erejét érezzük. Jézus megígérte: Íme, én veletek 
vagyok minden napon a világ végezetéig. Így van Ő velünk, a Szentlélek által. 

BBBeeemmmuuutttaaatttkkkooozzzááásss   
Kurucz Tímea, negyedéves lelkész szakos hallgató vagyok. 1991. 08. 12-én születtem 
Szikszón. Édesanyám Kuruczné Tolnai Mária és édesapám Kurucz István is hejcei 
származásúak, így itt nőttem fel. Hejce Borsod-Abaúj-Zemplén megyében egy kicsiny falu 
Gönc és Vizsoly között félúton, a hegy tetején. Három év múlva megszületett a húgom, 
Emese. Óvodába és alsó tagozatba a szomszédos településre, Vilmányba jártunk. A felső 
tagozatot már kicsit távolabb, Encsen végeztük el. Az általános iskola után a Sárospataki 
Református Kollégium Gimnáziumában tanultam tovább speciális angol szakon. Ez jó 
lehetőség volt arra, hogy megszerezzem a nyelvvizsgát, és megtapasztaljam a kollégista 
életet. Arra a négy évre mindig jó érzéssel gondolok vissza. 
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De hogyan is kerültem teológiára?  Ez elég kicsi koromban, ötödikesen kezdődött. Mindig 
eljártunk anyukámmal és a testvéremmel otthon a „nagy istentiszteletre”, aztán délután 
elmentünk Vizsolyba a gyermek alkalomra. Ezek az évek, édesanyám hite, és Isten 
gondoskodása egyre közelebb vitt ahhoz, hogy lelkész szerettem volna lenni.  Emellett el kell, 
hogy mondjam, a családunk élete nem volt mindig egyszerű. Sajnos sok nehézségen kellett 
keresztül mennünk ahhoz, hogy boldog életünk lehessen. De mindig éreztem, hogy az Úr nem 
hagy el minket, és minden nehézségből kivezet. A gimnáziumi éveim alatt nyaranta a 
Vasárnapi Iskolai Szövetség nyári misszionáriusa voltam. Sok gyülekezetbe juthattam el így, 
és vihettem az örömüzenetet a gyermekeknek. Így jutottam el például Rohodra is. Ezek az 
Ötnapos-klubok még jobban megerősítettek abban, hogy Isten ügyét szeretném szolgálni.  

A teológia alatt sok nehézséggel találtam már szembe magamat. Vizsgák, megpróbáltatások, 
emberi kapcsolatok. De megtapasztaltam, hogy a legfőbb kapocs, a legfontosabb kapcsolat 
mindig jelen van. Soha nem szakad meg a kötelék Isten és közöttem. Mindig kaptam elég erőt 
és kitartást a feladatokhoz, amiket rám mért. Most pedig már szolgálataimra készülök, hogy 
méltó ünnepi követ lehessek.  Sok szeretettel kívánok áldott ünnepi készülődést!  

KKKííívvvááánnncccsssiii   vvvaaagggyyy   rrrááá???   
Kíváncsi vagy rá, hogy miért pont szélrohamszerű zúgás támadt az égből? 
Akkor hidd el, hogy nincs csodálatosabb dolog az Isten kegyelmétől! 
Kíváncsi vagy rá, hogy miért van a Pünkösd a bűnös embereknek? 
Akkor hidd el, hogy az Isten, fia által neked is megkegyelmez! 
Kíváncsi vagy rá, hogy a lángnyelvek hogyan tették meg hatásukat? 
Akkor hidd el, hogy az Isten kifejleszti sokszor rossz hallásunkat! 
Kíváncsi vagy rá, hogy az apostolok hogyan teltek meg Szentlélekkel?  
Akkor hidd el, hogy az Isten nem intézhette volna ennél szebben!  
Kíváncsi vagy rá, hogyan tudtak különböző nyelveken szólni az emberek? 
Akkor hidd el, hogy Isten számára a világon semmi sem lehetetlen! 
Kíváncsi vagy rá, miért keletkezett nagy zavar a nép között? 
Akkor hidd el, hogy Isten gondoskodó keze ott van a fejed fölött! 
Kíváncsi vagy rá, miért döbbentek meg a hitetlen emberek a történteken? 
Akkor hidd el, hogy az Isten a Sátán gonoszsága fölé kerekedett! 
Kíváncsi vagy rá, hogy a gúnyolódók miért nézték részegnek az embereket?  
Akkor hidd el, hogy Isten nélkül nem tapasztalhatod meg a végtelen szeretetett! 
Kíváncsi vagy rá, hogy Péterék hogyan állhattak elő hirdetni az Isten igéjét? 
Akkor hidd el, hogy nekünk a legjobb legyen, ők úgy intézték! 
Kíváncsi vagy rá, hogy az első gyülekezet hogyan alakulhatott meg? 
Akkor hidd el, hogy Isten Szentlelke nélkül ez nem adathatott volna meg! 
Kíváncsi vagy rá, hogy oly hirtelen hogyan lett háromezer hívő lélek? 
Akkor hidd el, hogy hit által az Isten előtt bármi lehetséges! 
Kíváncsi vagy rá, hogyan tudtak együtt kitartóan részt venni mindenben? 
Akkor hidd el, hogy nincs lehetetlen annak, aki ennyire hisz az Istenben! 
Kíváncsi vagy rá, hogyan lehetett mindent megosztani önzetlenül egymással? 
Akkor hidd el, hogy a hit a legnagyobb ajándék amiben hittek, nem másban! 
Kíváncsi vagy rá, hogyan lehettek a templomban egy szívvel egy lélekkel? 
Akkor hidd el nemcsak régen, de ma is tele lehet a gyülekezet Isteni élettel! 
Kíváncsi vagy rá, az Isten hogyan növelte a hívők számát napról - napra? 
Akkor hidd el, Te vagy az utánpótlás, mert Isten a bűneit megbánó embert magára nem hagyja! 

Czomba Sándorné 
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RRReeejjjtttvvvééénnnyyypppááálllyyyááázzzaaattt   
Keresd meg az alábbi szavakat a táblázatban! A megmaradt betűket olvasd össze, és a 
szavakkal egészítsd ki a mondatot! 

 
tanítvány 
Jézus 
eljön 
Atya 
olajfák 
felhő 
búcsúzik 
néz 

 
Mennyország 

erő 
sokaság 

ég 
Jeruzsálem 

felment 
tanúim 

hely 

 

Megfejtés: Az én _____________________________________________________van. 

A megfejtéseket, kérjük a lelkészi hivatalba eljuttatni 2013. június 2-ig. 

A megfejtők között június 9-én, a délelőtti istentiszteleten értékes ajándékokat sorsolunk ki! 

NNNaaagggyyyooobbbbbbaaakkknnnaaakkk   
Egy történet két jó barátról, akiket Egyiptomban nagy kalandok vártak. 

Sajnos csak ketten megyünk - állított be hozzám Roland nyáron, az indulás előtti nap. És 
Árpi? – kérdeztem. – Köhögés, magas láz. Árpi biztos nem tud jönni. Ezt nagyon sajnáltuk, 
mert Árpi már hatodik szemeszterét fejezte be régészet szakon. Lássuk, mit ír az útikönyv! – 
mondtam. – Nagy Titu piramisa Hirsám városhoz közel található. Tíz év alatt ásták ki. 
Gazdagsága összemérhetetlen bármi mással. A mondák szerint hatalmát és kincseit sokan 
csodálták, még Titu szarkofágja is aranyból készült – olvasta Roland. – Reggel találkozunk a 
repülőtéren, itt a lista, hogy mi kell a hátizsákba! – mondtam végül, és elbúcsúztunk. 

A repülőtérről a szállodába mentünk, majd másnap már korán reggel siettünk a kikötőbe, ahol 
egy hajó várt, egy gyenge kis kábellel kikötve. A hajón ásítozunk a friss, hajnali levegőn. A 
legénység készülődik, egy matróz kötelet csomóz. – Estére kikötünk, ha jó szelünk lesz – 
mondja a kapitány – Irány Hirsám, s onnan egyenesen a piramisok! 

Szerencsésen alakult az út, s este a szálláson nagy vacsorával köszöntöttek minket. Az ételek 
finomak voltak, s bár a gyümölcslé viszonylag hamar elfogyott, a grill és a sütemények 
mindenért kárpótoltak. – Siess Roland, a gyümölcshab a kukta remeke, ott a pultnál kínálják. 
Ó, barátom, tetején és az alján ostya van, a közepe pedig fenségesen krémes! És csuda szuper 
a grillhusi! – mondtam lelkesen. – No, én megyek lefeküdni – mondtam a vacsora után.  

Másnap tevegelni akartunk, de az egyik teve nagyon rúgkapált. Egy darabig élt a remény, 
hogy megnyugszik, de végül úgy döntöttünk, hogy terepjáróval megyünk tovább. Sofőrünk, 
egy nagyszájú, dagi fickó, nagyon kedves volt velünk. – A kannás vízből ihattok! Jól 
haladtunk, de megakadtunk a homokban. A sofőr hátrafordult – A kocsi közepét erősen fogja 
a homok, segítsetek kiásni! A ládámban vannak ásók, tegyetek pallót a kerekek alá! Miután 
továbbindultunk, egy óra múlva megálltunk: – Ott a jó út vége, de onnan már csak rövid séta. 
Roland rászólt volna a sofőrre, hogy jöjjön velünk, de megelőztem: – Köszönjük a fuvart! 

A piramisokban sok szépet találtunk, Te pedig, ha ügyes vagy, a történetben megbújva megta-
lálhatsz 31 bibliai szereplőt.           Balázs Ottó (Segítség: az első kettő Jób és Anna. Karikázd be őket!)

M E N N Y O R S Z Á G 
F E L M E N T O E A A 
T R Y Á M H Á K L T Z 
O Ő Á B A N S A J Y O 
L K L H E L Y S Ö A T 
A T A N Í T V Á N Y A 
J É Z U S A É G É K N 
F E L H Ő Ó H E Z L Ú 
Á Y B Ú C S Ú Z I K I 
K J E R U Z S Á L E M 
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UUUtttaaazzzááásss   aaa   mmmeeennnnnnyyyooorrrssszzzááágggbbbaaa   
Szerettek utazni? Ugye milyen jó ismeretlen helyeket felfedezni? De biztosan szívesen 
meglátogatjátok a nagyszüleiteket is, mert ott is akad mindig valami felfedeznivaló. Talán 
már tervezitek is, milyen jó lesz a nyári szünetben egy pár napot, esetleg hetet eltölteni náluk. 
Amikor pedig vége van a nyaralásnak nehéz szívvel indultok haza. Miért? Ugye azért, mert 
szeretitek nagymamát és nagypapát? Jó lenne még velük maradni, mert ott minden olyan jó, 
de el kell búcsúznotok.  

Amikor az Úr Jézus a földön élt, keresztre feszítették, de harmadnap feltámadt. Ezután már 
nem volt minden nap a tanítványokkal, és nem járt az emberek között. Készült a 
mennyországba. El kellett búcsúznia a tanítványaitól, akiket szeretett. A tanítványok nagyon 
szomorúak voltak, mert szerették az Úr Jézust, és nem akartak tőle elszakadni. De megtudtak 
valami fontos dolgot: a mennyországban nekik is lesz hely. Jézus megígérte, hogy helyet 
készít azoknak, akik őt szeretik, és neki engedelmeskednek. 

Te is találkozhatsz az Úr Jézussal a mennyországban, ha behívod a szívedbe, és az Ő 
gyermeke leszel. 

ÓÓÓvvvooodddááásssoookkk   ééésss   iiissskkkooolllááásssoookkk   fffiiigggyyyeeellleeemmm!!!   

Gyermek és Ifjúsági Konferenciánkat idén is megrendezzük, immáron 30. alkalommal!  
A Konferencia témája: „Építkezz okosan!” Időpontja: 2013. július 16-21-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! 

ÜÜÜnnnnnneeepppiii   aaalllkkkaaalllmmmaaaiiinnnkkk   
Május 13-17.  1900 Bűnbánati úrvacsorai előkészítő istentisztelet a templomban 
Péntek                    /máj. 17./ 1100 Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek számára 

házi úrvacsora előre bejelentett igény szerint 
Szombat                 /máj. 18./ 1900 Istentisztelet a templomban a legátus szolgálatával 
Pünkösd I. napja    /máj. 19./   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, gyerekek  és ifjúság műsora 

Pünkösd II. napja   /máj. 20./   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 

                                                                                             RRReeennndddssszzzeeerrreeesss   gggyyyüüüllleeekkkeeezzzeeetttiii   aaalllkkkaaalllmmmaaaiiinnnkkk   
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 
Hétfő 1700 Énekkari próba a gyülekezeti házban 
Csütörtök 1430 Bibliaóra a Sareptában 
Péntek 1600 Ifjúsági óra a közösségi házban 

ÁÁllddootttt  PPüünnkköössddii  ÜÜnnnneeppeekkeett  KKíívváánnuunnkk!!  
 


