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 Az Őri Református Egyházközség 

         pünkösdi lapja – 2016. május 

                                             „Szentek legyetek!” 
 

Ige: Péter első levele 1,13-21 

Kedves Testvéreim!  

2016 Pünkösdjén nagy szeretettel köszöntöm az Üzenet minden kedves Olvasóját. Pünkösd a 
Szentlélek kitöltetésének az ünnepe és az egyház születésnapja. Kicsoda a Szentlélek? A 
Szentháromság harmadik személye, akit az Atyával és a Fiúval egyenlőképpen imádunk. Jézus 
mennybemenetele előtt megígérte a tanítványainak, hogy eljön a Pártfogó, a Szentlélek, aki 
megtanítja őket mindenre, és eszükbe juttatja Jézus szavait. Áldozócsütörtök után 10 nappal hatalmas 
szélrohamhoz hasonló zúgásban és lángnyelvekben jelent meg a Szentlélek, és szent erővel töltötte 
be a tanítványok életét. Ez a csoda nem egyszeri esemény. Kétezer éve sokak életét megszentelte. A 
te életedet is betöltheti ma is. 

1. „Szentek legyetek, mert én szent vagyok”. Kiemelt igénk az Ószövetségből származik. A bibliai 
tudósok Mózes harmadik könyvének 17-26. részeit a Szentség Törvényének nevezik. Az idézet a 
3Mózes 11,44-45-ben és a 19,2-ben található. Arra figyelmeztet, hogy az élő Isten szent. Izráel az 
Úrnak a választott népe, amelynek kötelessége, hogy kiváltságához méltóan viselkedjék ünnepeken 
és hétköznapokon is egyaránt, vagyis szent nép legyen. A szentség fogalma az Istenhez tartozást 
jelenti, és a tudatos törekvést arra, hogy az ember méltó legyen az Istenhez tartozáshoz, a 
kiválasztáshoz. Izráel népe sokszor elbukott ezen a téren. Szükség volt Jézus Krisztus eljövetelére és 
a Szentlélek kiáradására. Ahogyan az oltárra csak hibátlan, csak tökéletes áldozati állatot volt szabad 
vinni, úgy az Istenhez tartozó embernek is ilyen „tökéletességre” kell törekednie. 

A Szentlélek a nagy tanítómester, aki az üdvösség útjára tanít, és megszenteli életünket. Isten 
újszövetségi népétől, az egyház tagjaitól szent életet kér. 

2. Tegnap kezdtük el olvasni Péter első levelét. A levél címzettjei a kisázsiai római tartományban 
levő keresztyén gyülekezetek. Az egyház az Atya gondolata, a Szentlélek szervezése és a Fiú áldozata 
nyomán született. Életének célja a Szentháromság Istennek való engedelmesség. Az új élet lehetősége 
tehát Isten munkája, nem mi teremtjük meg. Az új élet lehetőségének a megragadása vagy elutasítása 
már a mi felelősségünk. A Szentlélek ad bölcsességet a jó, helyes döntéshez.  

3. A mennyei életre való elhívás a gyülekezet egész földi életét a reménység fényébe állítja. A 
gyülekezet jelene nem lehet független a gyülekezetre váró dicsőséges jövőtől. A józan 
gondolkodásmód alapján a teljes reménység felgerjesztésére kap parancsot a gyülekezet. A keleti 
ember hosszú, bő ruháját övvel kötötte fel derekához, ha munkához kezdett, ha utazásra vagy harcra 
készült, hogy a mozgásában ne akadályozza. Az előkészület elvégzése az akadályok elhárítását 
jelenti. Igénkben a gondolkodásmód, az elme felkészítésére kap parancsot a gyülekezet. Józan, 

 



tárgyilagos gondolkodásmód a feltétele annak, hogy ne hánykódjunk a szélsőséges lelkesedés és a 
teljes elkeseredés között. Ha tárgyilagosan mérjük fel helyzetünket, akkor nemcsak a bűn nyomait 
láthatjuk meg, hanem észrevesszük Isten megmentő munkáját is. Teljes bizonyossággal 
reménykedhetünk abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenése által kaptunk. Az igazi 
reménység életformáló erő. Nem tétlen sóvárgás, és nem kétségbeesett kesergés. A pünkösdi Lélek 
céltudatos keresztyén élettel ajándékoz meg. 

4. Szent az, aki közösségbe került Istennel, szakított a bűnnel. Lelkületét, érzületét, cselekedeteit ez 
a közösség határozza meg. Szent az, aki Istennel van kapcsolatban. A szentséget meg kell őrizni 
minden tisztátalanságtól. Isten a bűn ellensége. A szent Isten engedelmességet, igazságot és szeretetet 
kíván. Akarata az, hogy engedelmes gyermekként kövessük útmutatásait, ne igazodjunk azokhoz a 
korábbi vágyainkhoz, amelyek a tudatlanság idején voltak bennünk, amikor még nem ismertük Őt. 

Az új élet irányítója, az új életre szólító a szent Isten. „Szentek legyetek egész magatartásotokban!”  
Isten egész életünket igénybe veszi. A szent Isten szentséget kíván, vele állandóan közösségben levő, 
tiszta, gyümölcstermő életet. 

Isten és Isten népe ugyanazt a jelzőt kapja: szent. Milyen nagy kiváltság, megtiszteltetés ez. 
Mindenen, amit szólunk vagy cselekszünk, láthatóvá kell lennie az isteni pecsétnek. 

5. „Szent félelemmel éljetek földi vándorlásotok idején.” Új szempontok megfogalmazásával 
folytatódik a szentség témája. Isten parancsát Isten bírói tisztére való hivatkozással indokolja meg. 
Az az Isten, akit Atyának hívunk, és Atyaként segít is gyermekein, egyúttal pártatlan 
tárgyilagossággal, személyválogatás nélkül ítélő bíró. Isten atyai szeretete nem könnyelműségre, 
hanem fokozott felelősségre kötelez. Öncsalás lenne arról ábrándozni, hogy Isten elnézi, figyelmen 
kívül hagyja azoknak a bűneit, akik a gyülekezet tagjai. Senki nem számíthat arra, hogy valamiféle 
protekciós viszonyban van Istennel, és így bármit megtehet. Az Atya személyválogatás nélkül ítél. 
Az Ószövetségben gyökerező gondolatot elevenít fel a levél írója: „Te megfizetsz mindenkinek tettei 
szerint” (Zsoltárok 62,13). Isten mindenkit élete, munkája szerint ítél meg, személyválogatás nélkül. 
Az embert nem külsőségek szerint, hanem lényege szerint ítéli meg. Felelősségteljes élet a keresztyén 
élet. Természetesen nem szabad félreérteni az intelmet. Nem arról van szó, hogy állandóan rettegni 
kell Istentől, de könnyelműsködni nem szabad, szeretetével tilos visszaélni. 

6. Az új élet lehetősége igen nagy áldozatba került Istennek. 

Az egyház élete mögött Isten Fia halála van. Isten nem mulandó dolgokon, aranyon vagy ezüstön – 
ami a földi értékek között nagyon értékes –, hanem minden földi értéknél sokkal drágább áron, a 
Bárány vérén, Fia vérén váltott meg. Az arany és ezüst nem lett volna elég arra, hogy a bűnös, 
hiábavaló élettől megváltsa az embert. A Megváltó vére a szabadítás eszköze.  

Drága árat fizetett értünk Isten. A legdrágábbat, Egyszülött Fiát adta azért, hogy új, szent életet éljünk. 
A megváltás üzenete tisztán és világosan pünkösd óta hangzik.  

A Szentlélek által tudott Péter hitelesen bizonyságot tenni a megfeszített és feltámadott Jézus 
Krisztusról, és így alakult meg az ősgyülekezet, akik „kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a 
közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban” (Apostolok Cselekedetei 2,42). Azok új, 
szent életet éltek.  

Istentől gazdagon megáldott pünkösdöt kívánok minden kedves Testvéremnek! 

Pótor János lelkipásztor 

 



GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐL    
Konfirmáció 

2016. május 8-án, vasárnap gyülekezetünkben 16 fiatal tett konfirmációi fogadalmat, név szerint: 
Ámit Alexandra, Király Kitti, Koncz Henrietta, Pethő Antónia, Póti Nikolett, Rácz Krisztina, Sipos 
Gréta, Szőke Eszter, Tóth Stella, Czika Bence, Hermeli János, Kállai Levente, Paczári Bertalan, Póti 
Dávid, Ráthonyi Róbert és Szabó József. 
A fiatalok az év során szorgalmasan tanultak, 
és előző héten, a kisvizsgájukon alapos 
felkészültségükről tettek tanúbizonyságot. A 
konfirmációi vizsga után – gyülekezetünk 
szép szokása szerint – a konfirmandusok 
értékes könyveket kaptak. A vizsga végén a 
fiatalok szóban és ajándékokkal 
köszönetüket fejezték ki a felkészítőiknek, 
Pótor János és Perhát Levente 
lelkipásztoroknak. 
Egyházközségünk gondnokának, Kiss Andrásnénak köszöntőjét alább közöljük. 

Kedves konfirmáltak, szülők, nagyszülők, testvérek, keresztszülők, lelkipásztorok! 
Három fő esemény van a református ember életében: a keresztelés, a konfirmáció és a házasság. 
Kereszteléskor a szülők és a keresztszülők tesznek fogadalmat, hogy a megkeresztelt gyermekeket 
úgy nevelik és neveltetik, hogy a konfirmációkor majd ők maguk tegyenek vallást hitükről és 
erősítsék meg azt a fogadalmat, amit egykoron szüleik és keresztszüleik tettek. 
Gyülekezetünkben egész éven át folyamatosan zajló felkészülés és előkészületek után vizsgáztatok a 
tanultakról, és tettetek bizonyságot hitetekről, megerősítve Krisztushoz és a református egyházhoz 
való tartozásotokat azzal, hogy fogadalmat tettetek.  
Kedves konfirmandusok! Tavaly szorongó szívvel, sok-sok gondolattal a fejetekben léptétek át a 
templom ajtaját, nem tudtátok mi és ki vár rátok, miről fog szólni az egész? Ahogy teltek a napok, a 
hetek, a hónapok és ünnepek, egyre jobban megismerkedtetek a sokat mondó bibliai tanításokkal, 
beszélgetettek arról, hogy mi a konfirmáció, mik a sákramentumok, melyek a református ünnepek, 
sőt azt is boncolgattátok, hogy mi a Szentírás, milyen az imádság hatása és miért kell templomba 
járni. Kívánom, hogy szívetekben változzon meg valami, nemcsak az, hogy többet tudtok a Szentírás 
tanításairól, hanem hogy közelebb kerüljetek a minket örökké szerető Jézus Krisztushoz. Imádkozunk 
értetek, akik konfirmációi fogadalmat tettetek, Isten adja, hogy gyülekezetünkben lelki otthonra 
találjatok. Isten áldása legyen életeteken és szeretteitek életén is. 

„Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled.” 5Mózes 31,8 

Siklós József: Jézus kérdi 
 

Jézusod ma kérdi tőled:  
Kész vagy ma szolgálni Őt, 
vagy hamisgyöngy után futva  
vesztegeted az időt? 

Erőddel oly büszkén kérkedsz. 
Jézusodról szólni félsz? 
Szégyellve hű Megváltódat, 
Üdvöt Tőle hogy remélsz?! 

Egykor lehull majd az álarc, 
mit tapsol a világ, 
Krisztus lángtekintetéből 
világosság hull reád. 

Emberek kegyét keresve 
forgó szélkakas ne légy, 
fénye-sóhaja a világnak:  
megváltozott személyiség! 



Anyák napja a templomban 

„Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül–e méhe gyermekén? Ha mások megfeled-
keznének is, én nem feledkezem meg rólad! Íme tenyerembe véstelek be…”             Ézsaiás 49:15-16 
Az anyaság csodálatos, ám nem könnyű hivatás, és az anyává válás már régen sem volt magától 
értetődő. A Bibliában találunk gyermektelen asszonyokat, akik gyermekre vágynak, és olyan anyákat 
is, akiknek korántsem volt 
könnyű dolguk – olyanokat, mint 
a szívtelen anya, az idősen 
gyermeket szülő anya, a 
sokgyermekes és az 
örökbefogadó anya.  
A Biblia nem állít olyat, hogy 
minden asszonynak kötelessége 
anyának lennie. Ugyanakkor azt 
állítja, hogy akit az Úr megáld 
anyasággal, annak ezt a 
felelősséget nagyon komolyan 
kell vennie. Az anya nagyon fontos szerepet játszik gyermekei életében. Az anyaság nem valami 
kellemetlen napszámosság. Ahogy egy anya a várandósság idején a szíve alatt hordja gyermekét, 
ahogy csecsemőként táplálja és gondját viseli, éppen úgy az anyák szerepe később is – akár kamasz, 
tizenéves-, vagy felnőttkorban is — nagyon fontos gyermekeik életében. Az anyaszerepnek változnia, 
fejlődnie kell, de az általuk nyújtott szeretetnek, gondviselésnek és bátorításnak soha nem szabad 
megszűnnie.  
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”, egy senki mással nem pótolható, egészen új személy, egyszerre ajándék és a két 
szülő szeretetének gyümölcse. 
Apaságra és anyaságra készülve, vagy éppen benne, azt is tudomásul kell vennünk, hogy a gyermek 
Isten tulajdona, nem a szülőé. A szülő a gyermeket sáfárságra kapta. A sáfár számára nem okoz 
gondot az, hogy a rábízott vagyon mennyire tetszetős. Aki ezt megértette, annak a fogyatékos 
gyermek nem „csapás”, hanem nehezebb feladat. 
Az apa példát adhat abban, hogyan kell bízni Istenben, nehéz helyzetekben is. Anyagi csődben, 
infláció alatt, háborús veszélyben is lehet jókedvűen dicsérni az Urat. Az imádság közben „tetten ért” 
apa évtizedekre példa és erő lehet a 
gyerekeknek. Példát adhat az apa arra is: 
hogyan lehet Istennek engedelmeskedni a 
„korszellem” ellenére is. Amikor 
„mindenki” csal és hazudik: hogyan lehet 
becsületesen élni. Amikor „természetes”, 
hogy minden férfi „félrelép” egy kicsit, 
hogyan tud a papa hűséges lenni a 
mamához. És ha otthon mégis „fölmegy a pumpa” vagy „kiborul a vödör”: hogyan lehet bocsánatot 
kérni egymástól és megbocsátani egymásnak. 
A nevelésről az Úr Jézus is tanított: „Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr 
tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.” (Ef 6,4) 



Neveljétek – mint a kertész, segítsétek elő kibontakozásukat! Fegyelemmel – fegyelmezéssel –, azaz 
legyen világos követelmény és következmény. 
E mostani anyák napján ne feledkezzünk meg az anyaságról, mint Isten előtti kedves, fontos 
szolgálatról s egyben említsük meg az édesapákat is, hiszen őket helyezte Isten a család élére. S igen, 
a vezetés felelősségét Isten adta a 
férjnek. Ezért a házasság csak akkor 
működik jól, ha érvényesül benne a férj 
vezető szerepe. A férj-szerep nem rang, 
hanem megbízatás. Elsősorban 
felelősséget jelent a feleség és a 
gyerekek anyagi, egészségi és lelki 
jólétéért. Nem azért kell a férjnek 
vezetnie, mert ő tökéletesebb vagy jobb 
teremtmény, mint a feleség – hiszen 
nem az –, hanem azért, mert Isten őt 
bízta meg ezzel – és őt is fogja számon 
kérni. Arról sincs szó, hogy mindent a 
férjnek kell csinálni a családban, de mindenről tudnia kell, mert mindenért felelős. 
Soha ne feledjük el anyaként, apaként, nagymamaként, nagypapaként, keresztszülőként életünk 
gyermekeink előtt nyitott könyv, s rajtunk múlik sok minden!  
"Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, 
még ha megöregszik, akkor sem tér el attól." 
/Példabeszédek 22, 6/ 
„Naponta millió példaadás válik le rólunk,  
akár fényesedünk, akár besározódunk.  
Szemek, kérdő szemek tükörtermében járva 
kép lesz, s vonz vagy taszít  
életünk fénye, árnya.” 
Anyák napi ünneplésünk legyen hát a 
szeretetünk, köszönetünk, megbecsülésünk 
kifejezése édesanyánk iránt, de ezen felül a 
hálaadás alkalma is Isten iránt az Ő 
kimondhatatlan gondviselésért, szeretetéért, ami az anyai szíveken keresztül is megnyilvánul.  
E mostani anyák napján is örömmel hallgattuk gyermekeink szívhez szóló verseit, énekeit s vettük át 
ajándékaikat a vasárnapi istentisztelet keretében! Isten áldása kísérje mindannyiunk életét!  

                                 Magyarné Sápi Beáta (gyülekezeti tag) 

 

 

 

 

 

 

 



Anyák napja a Sareptában 

Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeltük. Ennek jegyében köszöntötték a helyi napközi 
Otthonos Óvoda nagy csoportos gyermekei a Sarepta Református Idősek Otthonában élő 
édesanyákat, nagymamákat. Kedves műsorral készültek az óvodások az intézmény lakói és dolgozói 
számára. Minden gyermek mondott verset, és bátran, ügyesen állt a hallgatóság elé. Énekeltek és 
táncoltak, így minden kedves érdeklődő arcára mosolyt csaltak.  A megható, szép műsorért lakóinkkal 
együtt köszönetet mondunk a felkészítő óvónőknek és gondozó néniknek, valamint a gyerekeknek!  

 

Füle Lajos: De jó is újrakezdeni! 

De jó is újrakezdeni 
az életet, naponta hittel! 
Mosolygó szívvel veszteni 
a tegnapot, mely rosszra vitt el, 
s ahonnan meghozott a reggel. 

A fáradtság bilincseit 
a hajnalok vígan ledobják, 
pehelyként dobja föl a hit 
a holnapok kőszikla-gondját, 
s zászlóit az imák kibontják. 

De jó is hálát mondani, 
Érezni a kimondhatatlant, 
Éhet és szomjat oltani, 
Hol szüntelen terített asztal: 
Az ige vár, táplál, marasztal. 

De jó is frissen menni bölcs, 
jó utakon, jó cél felé, míg 
szívünkben, mint a jó gyümölcs, 
új emberünk lassan megérik...  
De jó így haladni - égig! 

Berekfürdői nyár! 
Gyülekezeti táborunkba szeretettel hívjuk és várjuk a családokat, gyerekeket, fiatalokat, 
mindazokat, akik szeretnének jó közösségben, az Ige fényében, tartalmasan, mozgalmasan nyaralni! 
A tábor helye: Berekfürdő, Református Konferencia Központ A épülete, 2016. augusztus 8-12-ig, 
hétfőtől-péntekig. Részvételi díj: gyereknek 12.000 Ft, felnőtteknek 17.000 Ft, ami magában 
foglalja az utazást, szállást, napi háromszori étkezést, és a strandbelépők árát.  

Jelentkezni, bővebb felvilágosítást kérni a Lelkészi hivatalban lehet. 



Húsvéti Örömhírklub 

Hagyomány a gyülekezetünkben, hogy a húsvéti ünnepek előtt lelki és kézműves programmal 
kedveskedünk a gyerekeknek. Az idei 
alkalmat március 25-én, 
Nagypénteken, délelőtt 9 órától 
tartottuk, amelyen 45 gyermek vett 
részt. Az előadást idén is Kertészné 
Iványi Ágnes, a VISZ munkatársa 
tartotta, aki képekkel szemléltette a 
„Ki volt a vétkes?” című húsvéti 
történetet. 
Sherlock Holmes, a londoni 
magándetektív arról volt híres, hogy 
minden apró nyomot alaposan megvizsgált, gondolkodott, következtetéseket vont le, majd 
megfejtette a legnehezebb rejtélyt is. Van olyan is, amikor a nyomozóknak sok-sok évvel korábban 
történt esetet kell felderíteniük. Mi is ezen a húsvéton átváltoztunk nyomozókká, és kiderítettük, hogy 

egy kb. 2000 évvel ezelőtti 
gyilkosságban ki volt a vétkes. A 
vétkes más szóval bűnös. Tehát arra 
kerestük a választ, hogy ki miatt 
kellett egy bizonyos személynek 
meghalnia. Az Úr Jézus halálának a 
körülményeit vizsgáltuk meg, és 
kiderítettük, ki volt a vétkes. A vétkes 
én voltam, mert: „Szeretett engem, és 
önmagát adta értem” (Galata 2,20). 
Mivel neki nem volt bűne, a mi 

megváltásunkért magára vállalta az Én, Te, Mindnyájunk bűneit. 
A történet elmondása után átmentünk a templomba, és az istentisztelet elején a délelőtt megtanult 
éneket és aranymondást adtuk elő a gyülekezetnek. Ezek után jöhetett egy kis játék, nyuszi kereső 
verseny az udvaron. Majd kézműves 
foglalkozásra került sor, ahol tojásokat 
festettünk, ragasztottunk. „Kérdőjelet” 
és „Érte halt meg Jézus” képkeretet 
készítettünk, aki belenézett a keretbe, 
az saját magát láthatta benne, hiszen 
értem is meghalt Jézus. Azt hiszem 
mindenki örömmel és sok 
meglepetéssel, boldogan tért haza 
otthonába. Istennek adunk hálát ezért a 
tartalmas délelőttért.                                                                                                 Ádámné Rácz Lívia 

Siklós József: Egységben – ApCsel 2:42-47 

Új csoda: Lélek tüzében összeforr 
új nép: hitben, imádságban egy. 

És egy Kenyéren él, mindenben osztozik. 
És egyre boldogabb. És egyre népesebb. 

 



10 éves az Ezüstalkony Nyugdíjas és Hagyományőrző Klub 
„Tíz éves az évfordulónk, ünnepelj velünk…!” hangzott az ének április 9-én, szombaton az általános 
iskola tornatermében, amikor az Ezüstalkony Nyugdíjas és Hagyományőrző Klub megalakulásának 
a 10. évfordulóját ünnepelte. 
Szeretettel hívtuk és vártuk vendégeinket, akik el is fogadták meghívásunkat. Jelen volt községünk 
polgármestere Hódi Miklós, Kapin Béla jegyző, Pótor János református lelkész, aki a Sarepta 
Református Idősek Otthona vezetője is. Az iskolát Pócsi Sándorné tagintézményvezető, az 
Önkormányzatot Demjén Pál alpolgármester és Szabóné Kocsis Szilvia képviselő képviselte. 

Köszöntöttük a hodászi Czine Mihály Nyugdíjas Egyesület, a kántorjánosi Nefelejcs Klub, a paposi 
Hóvirág Klub tagjait, valamint a Sarepta dolgozóit is. Ebédig versek, dalok és táncok szórakoztatták 
a megjelenteket. Ebéd után a klubunk tagjai 
által készített finom sütemény elfogyasztására 
került sor, amit tombolasorsolás és zenés, 
táncos órák követtek, így feledtetve a 
hétköznapok fáradalmait.  
Ranschburg Jenő pszichológustól vett 
idézetet ajánlom mindenki figyelmébe: „Ha 
boldog ember szeretnél lenni, ne élj remete 
módon! Légy nyitott a világ dolgaira, keresd 
az emberek társaságát, járj közösségbe, és 
akkor eléred célod!”          Szimicsku Istvánné 

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 
Jubileumi konfirmáltak találkozójára hív a harang (és az e-mail, a személyes látogatás, telefon, 
meghívó levél), s általuk az élő Isten 2016. május 15-én, vasárnap az őri református templomba. Az 
1946 és 1986 között konfirmáltak közül azokat szólítottuk meg, akik 30, 40, 50, 60, 70 éve 
konfirmáltak. Ebben az öt évfolyamban összesen 88-an konfirmáltak. Nagy gyülekezeti 
összefogással, keresés és „nyomozás” után mindenkit be tudtunk azonosítani. Meghatóak és nagyon 
tanulságosak voltak a személyes látogatások alkalmával való beszélgetések.  
Az igét Pótor János lelkipásztor hirdeti. 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. Szeretettel várunk mindenkit! 



Czomba Sándorné: Pünkösd 
Jönnek-mennek az ünnepek 
De vajon mustármagot ültetnek? 
Csak csendesen ünnepelünk 
Vagy más szívébe igét ültetünk? 
Hogyan telnek ezek a napok 
Másnak egy csepp jót tovább adok? 
Szolgálunk-e az Isten gyermekeként 
Vagy csak élünk a világ embereként? 
Adja az Úr az ünnepet, hogy Neki szolgálj 
Adja az Úr, hogy bűnödet megbánd most már 
Adja az Úr az ünnepet, hogy gondolj bele 
Adja az Úr, mert szeretetét adja Neked 
Adja az Úr az ünnepet, mert gyermekeként szeret 
Adja az Úr bűnbánatért az ingyen kegyelmet 
Adja az Úr az ünnepet, hogy érezd jelenlétét életedben 
Adja az Úr, hogy házába minden megtért lélek betérhessen! 

Czomba Sándorné: Anyák napja 

Egy édesanya a legönzetlenebb gyermekével szemben 
Egy édesanya a legodaadóbb gyermekével szemben 
Egy édesanya a legszeretőbb gyermekével szemben 
Egy édesanya leghűségesebb gyermekével szemben 
Kérdezed miért?      

Mert ő saját magát áldozná oda érte 
Mert ő mindenét odaadná érte 
Mert ő a szívét-lelkét kiteszi érte 
Mert ő éjt-nappalt virraszt érte 
Az anya pótolhatatlan kötelék a gyermeknek 
Mert ők mindent odaadnának, úgy szeretnek 
Az anya félt, aggódik, és sokat fárad 
De a szülői szerepet Ő soha meg nem bánja 
Az anya terel, vezet és int a jóra 
Azt szeretné, ha gyermeke hajlana a szóra 
Az anya ápol, tanácsot ad és folyton figyel 
Ő gyermekéért bármire képes, hidd el 
Nem hitted, hogy édesanyád ilyen lehet? 
De rájöttél, mikor neked is gyermeked született 

Nem hitted, hogy a sok jó fontos lehet? 
Mikor Te is anya lettél, te is ezt tetted 
Nem hitted, hogy az életben miért védett? 
Anyaként most már tudod, ez nem kétséges 
Nem hitted, hogy az anyák miért ilyenek? 
De rájöttél, hogy Tőlük féltőbbek nincsenek 

A mi Atyánk is úgy szeretett minket 
Odaadott értünk a világon mindent 
Ezért köszönd meg, hogy édesanya lehetsz 
Vagy azt, hogy van, kit édesanyaként szeretsz 
Éljenek sokáig gyermekeik örömére 
Mert nagy szükség van ma egy  
odaadó családi közösségre! 

Legátusunk bemutatkozik 
Gyatyel Péter vagyok a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 4. éves hallgatója. Mikor 
felteszik a kérdést, hogy ki vagyok, 5 gondolat jut eszembe, amelyet most is szeretnék megosztani: 
1. Fót – Fóton születtem és növekedtem fel családom körében. Nagyon sokat kaptam szüleimtől, két 
testvéremtől és nagyszüleimtől.  Itt jártam iskolába, majd gimnáziumba is. 2. Szolgálat – Már 
gyermekkoromtól részt vettem a gyülekezeti szolgálatban, de az első igazán önálló feladat, amit 
kaptam, Németországban várt rám. Hofgeismarban fogyatékkal élő idősekkel foglalkozhattam egy 

Tamáska Gyula: Szentlélek, jöjj! 
Szentlélek, jöjj, úgy vár a lelkem Téged! 
Gyújts fel szívem, oly sok, benne a vétek. 
Cseréld fel erőddel erőtlenségem; 
Jöjj és szentelj meg, csak ez a kérésem.  

Szentlélek, jöjj, úgy vár a lelkem téged! 
Oly sokat szeretnék megvallani néked, 
Hogy mindennap gúzsba köt ellenségem; 
De szentelj meg mégis: ez a kérésem.  

Szentlélek, jöjj, úgy vár a lelkem téged! 
Segíts, hogy eszközöd lehessek néked. 
Vezesse szent kezed minden lépésem; 
Szentelj meg, Uram… és nincs több kérésem.  

Honlapunk: 
www.reformatusor.hu 

Facebook: 

Őri Református Egyházközség 



önkéntes diakóniai év keretein belül. Itt nagyon sokat tapasztaltam meg Istenből, más emberekből és 
magamból is. 3. Teológia – Ezután a nagyon tartalmas év után kerültem Debrecenbe, ahova nem 
véletlenül kerültem, hiszem, hogy Isten hívott ide, úgy ahogyan a gazda is hívta a vendégeit a 
vacsorára a példázatban. (Lukács 14,15-24) Én is ilyen meghívott vagyok, aki gondolkodott, hogy 
eljöjjön-e? Én végül igent mondtam, így 2012-ben Debrecenbe kerültem.  Azóta itt élek, és készülök 
a lelkipásztori szolgálatra. 4. Szenior – Az egyetemi évek alatt, nem csak a tanulással foglalkozhatom, 
hanem rám bízták a diákság vezetésének feladatát is. Ez nagyon nagy örömöt jelent számomra, de 
nagyon sok feladatot is, hiszen a valódi közösség építéséhez sok imádság, munka és fáradtság kell. 
5. Vőlegény – De nem csak az egyetemi közösség építése a feladatom, hanem menyasszonyommal a 
közös életünket is építjük, akivel augusztus 13-án kérjük Isten áldását a közös életünkre. 
Sok terület van, ahol helyt kell állnom, de ugyanilyen sok hely az, ahol megtapasztalhatom Isten 
áldását és az Ő vezetését. Pünkösd ünnepén pedig szeretettel készülök Őr és Rohod gyülekezeteibe, 
hogy együtt ünnepeljük Istenünk ajándékának kiáradását és a ma is jelenlévő Szent Lelkét. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Óvodások és iskolások figyelem! 

Gyermek és Ifjúsági Konferenciánkat idén is megrendezzük, immáron 33. alkalommal! A 
Konferencia témája: Egy igazi hős – Ábrahám. Időpontja: 2016. július 12-17-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! 



Keresztrejtvény 

Fejtsd meg a rejtvényt, majd a megjelölt függőleges betűkből elolvashatod a megfejtést!  
A megfejtéseket, kérjük a lelkészi hivatalba eljuttatni 2016. május 22-ig. 
A megfejtők között május 29-én, a délelőtti istentiszteleten értékes ajándékokat sorsolunk ki! 
Szeretettel kérünk minden kedves megfejtőt, hogy a sorsolás napján jöjjön el az istentiszteletre. 
1. Ekkor kapták a tanítványok a Szentlélek ajándékát. (ApCsel 2,1) 
2. Minek az ünnepe Pünkösd? (ApCsel 2 fejléc) 
3. Ő lett a 12. tanítvány Júdás helyett. (ApCsel 1,26) 
4. Hány napig volt Jézus a földön feltámadása után? (ApCsel 1,3) 
5. Ennyi lélek csatlakozott a gyülekezethez Pünkösd napján. (ApCsel 2,41) 
6. Annás is ez volt. (ApCsel 4,6) 
7. Jézus egyik tanítványának a neve. (ApCsel 1,13) 
8. János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára…………. kereszteltettek meg. (ApCsel 1,5) 
9. Mik jelentek meg Pünkösdkor? (ApCsel 2,3) 
10. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, ……………… (ApCsel 2,21) 
11. Ebben a városban kellett bevárniuk a tanítványoknak Jézus ígéretének beteljesülését. (1,4) 
12. Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék 
…………… (ApCsel 4,29) 
13. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön  hozzátok a Szentlélek és .......... lesztek Jeruzsálemben.(1,8) 
14. Jézus egyik tanítványa. (ApCsel 1,13) 
15. Erről a hegyről történt Jézus menybemenetele. (ApCsel 1,12) 
16. Kivel ment fel Péter a jeruzsálemi templomba? (ApCsel 3,1) 
17. Őt is jelölték Júdás helyére, de nem ő lett a tizenkettedik. (ApCsel 1,23) 
18. Napról napra állhatatosan egy szívvel, egy ……….. voltak a templomban. (ApCsel 2,46) 
19. Jézus egyik tanítványa. (ApCsel 1,13) 
20. Melyik próféta prófétálása teljesedett be Pünkösdkor? (ApCsel 2,16) 

1.           P Ü N K Ö S D           
2.    A S Z E N T L É L E K K I T Ö L T E T É S E   
3.         M Á T Y Á S              
4.      N E G Y V E N                
5.         H Á R O M E Z E R           
6.       F Ő P A P                 
7.          F Ü L Ö P              
8.        S Z E N T L É L E K K E L        
9. L Á N G N Y E L V E K                 
10.        Ü D V Ö Z Ü L              
11.      J E R U Z S Á L E M             
12.        I G É D E T               
13.       T A N Ú I M                
14.           B E R T A L A N          
15.   O L A J F Á K H E G Y É R Ő L           
16.       J Á N O S S A L              
17.         J Ó Z S E F              
18.          L É L E K K E L           
19.         A N D R Á S              
20.         J Ó E L                

 

 



 
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 …                      Zsuzsa 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.

Ünnepi alkalmaink 

Május 9-13.    1900 Bűnbánati úrvacsorai előkészítő istentisztelet a 
templomban 

Péntek                       /máj. 13./   1030 Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek 
számára házi úrvacsora előre bejelentett igény szerint 

Szombat                   /máj. 14./   1900 Istentisztelet a templomban a legátus szolgálatával 

Pünkösd I. napja      /máj. 15./     900 Istentisztelet a Sareptában 

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

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

Pünkösd II. napja     /máj. 16./     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 

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 

Hétfő   1700 Énekkari próba a gyülekezeti házban 

Szerda   1400 Imaóra a Sareptában 

Csütörtök   1430 Bibliaóra a Sareptában 

Péntek   1600 Ifjúsági óra a közösségi házban 


