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ÜZENET    ÜZENET    ÜZENET    ÜZENET        
              Az Őri Református Egyházközség pünkösdi lapja 

                     2015. május 

„Térjetek meg… és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” 

Ige: Apostolok Cselekedetei 2,1-21. 36-38. 

Kedves Testvéreim! 

2015 Pünkösdjén nagy szeretettel köszöntöm az Üzenet minden kedves Olvasóját. Isten igéje alapján 
három fontos kérdésre keressük a választ. Mi történt tulajdonképpen Pünkösdkor? Hogyan történt? 
Történik-e ehhez hasonló ma is?  

1. Mi történt pünkösdkor?  

Az történt, hogy Jézus tanítványai valami miatt megváltoztak. Olyan nagy változást éltek át, 
amilyenre a legtöbben vágyakozunk. Amikor szeretnénk szabadulni rossz természetünktől, a múlt 
nyomasztó emlékeitől, a szenvedélyek rabságából. Sokféle módon próbálkozunk ezzel, sajnos igen 
csekély eredménnyel. Nem lehet elérni sem neveléssel, sem önfegyelemmel, sem ígéretekkel, sem 
fenyítéssel. 

Jézus tanítványai pünkösd előtt tele voltak félelemmel, bizonytalansággal és tanácstalansággal. 
Félelmükben bezárkóztak. Pünkösdkor azonban bátran a nyilvánosság elé léptek. Különös szeretet 
ébredt a szívükben mindenki iránt. Olyan üzenetet hirdettek, ami mindenkin segített. 

Jézus feltámadása után még negyven napig együtt volt tanítványaival, és felkészítette őket a rájuk 
váró szolgálatokra. A negyvenedik napon azonban szemük láttára felemelkedett és egy felhő eltakarta 
Őt a szemük elől. A földi szolgálatát maradéktalanul elvégző Jézus visszatért az Atyához. Az Olajfák 
hegyéről visszatértek Jeruzsálembe. Felmentek a „felső szobába”, kitartóan imádkoztak, várták Jézus 
ígéretének a beteljesedését, de szívük tele volt félelemmel. A tizedik napon, pünkösd napján egyszer 
csak kinyitották az ajtót, kimentek az utcára, ahol akkor rengeteg ember volt, mert Jeruzsálemben az 
aratásért és a Sínai hegyen kötött szövetségért adtak hálát. Péter bátran kezdett el beszélni a 
megfeszített és feltámadt Jézus Krisztusról. Honnan vették ehhez a bátorságot? Miért éppen akkor 
tűnt el szívükből a félelem? Hogyan tudott egy írástudatlan halász olyan szépen felépített prédikációt 
mondani? Hogyan tudta olyan erővel mondani, hogy háromezer ember komolyan vette és megtért? 
Megkeresztelkedtek, és hittek Jézus Krisztusban. Becsületesen dolgoztak, példás családi életet éltek. 
Szerették egymást, sőt még az ellenségeiket is. A gazdagok szétosztották vagyonukat azoknak, akik 
rászorultak. A keresztyén gyülekezetben nem volt nélkülöző. Mi okozta ezt a változást? A Szentlélek 
munkája volt ez. Pontosan beteljesedett az, amit Jézus ígért nekik: „Erőt kaptok, amikor eljön 
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hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek…” (ApCsel 1,8). „Nem hagylak titeket árván, eljövök 
hozzátok” (János 14,18). Megjegyezték a tanítványok az ígéreteket, hogy a Szentlélek majd megtanít 
titeket minden szükségesre. Elvezet a teljes igazságra. Bölcsességet ad a prédikáláshoz. Nem ti 
lesztek, akik szóltok, hanem a ti Atyátok Lelke szól általatok.  

Jézus lakozna bennük? Akármilyen furcsán is hangzik materialista gondolkozásunknak, ez történt. A 
Szentlélek belülről formálja át, és kezdi irányítani azokat, akik kapták 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 szükségük van. Jézus személyében közelebb jött hozzánk, vállalta 
velük a közösséget, emberi testet öltött magára. Isten a Szentlélek alakjában, még közelebb jött az 
emberhez, be egészen a szívünkbe. Ez történt Pünkösdkor. 

2. Hogyan történt ez? 

Mit tettek az emberek, hogy ennek a csodának a részesei legyenek? Hallgatták Péter prédikációját, 
aki Jézusról beszélt nekik.  Csupán ennyit tettek. Egy igehirdetést hallgattak, ami Jézus Krisztus 
kereszthalálának és feltámadásának a jelentőségéről szólt. Arra a felismerésre jutottak, hogy Isten 
Fiának miattuk kellett meghalni. Jézus a kereszten az ő bűneik büntetését szenvedte el. Isten ezt az 
ítéletet rajtuk már nem hajtja végre. A Szentlélek győz meg minket arról, hogy mi mindennel 
vétkeztünk Isten és egymás ellen. Addig észre sem vettük bűneinket. Talán dicsekedtünk vele vagy 
természetesnek tartottuk. Bűnnek látjuk saját hibáinkat (nem a másokét), és fájni kezd. De felragyog 
mellette a kegyelem is, hogy Isten ezekre a bűneinkre teljes bocsánatot adott már akkor, amikor Jézus 
a kereszten meghalt. Aki megbánja bűneit, és elfogadja a bűnbocsánatot Jézus Krisztus által, annak 
életébe belép a feltámadott Krisztus, és az ő Szentlelkét is megkapta. 

Az egyetlen akadály a fel nem ismert és a meg nem vallott bűn. De amikor valaki felismeri, megvallja 
és komolyan veszi, hogy erre bocsánatot kapott úgy, hogy ő semmit sem tett azért, de Jézus megtett 
mindent, akkor Jézus belép az ember életébe és vele együtt a Szentlélek.  

A Szentlélek munkája az, hogy szíven találta őket Péter igehirdetése és ezt kérdezték: „Mit tegyünk, 
testvéreim, férfiak?”. Péter válasza világos és határozott: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg 
mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát”. 
Akármit tettetek, lehet újat kezdeni a feltámadott Jézus Krisztussal. Ezért lett Ő emberré, ezért halt 
meg, ezért támadt fel, és ezért küldte el most az Ő Szentlelkét. Mindenki megnyithatja a szívét előtte. 
Visszavezet Istenhez, akit elhagytunk. Mindez az ige hallgatásával kezdődik. Folytatódik a 
bűnbánattal, a Szentlélek ajándékával az elnyerésével.  

3. Történik-e ilyen ma is? 

A felelet egyértelmű: igen. Hiszen a feltételek változatlanul adottak. Ma is mindnyájan rászorulunk 
arra, hogy Isten szent Lelke újjá teremtsen, mert a bűn annyira megrontott minket, hogy itt nem 
javítgatásra van szükség, hanem új teremtésre. Ma is hangzik a Jézus keresztjéről és feltámadásáról 
szóló igehirdetés, és változatlanul hatalmasan munkálkodik a teremtő Szentlélek. Ma is lehet Jézus 
Krisztusban hinni, ma sem kisebb az ő ereje, hatalma: „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké 
ugyanaz” (Zsid 13,8). A Szentlélek ma is hatalmasan újjá tudja formálni az életünket.  

Lássunk erre egy régebbi példát, s néhányat a napjainkból. A régebbi a XIX. századból való. A híres 
angol igehirdető, Spurgeon 16 éves volt, amikor egy hóvihar elől bemenekült egy kis templomba. Ott 
éppen istentisztelet kezdődött, de a vihar miatt nem érkezett meg az igehirdető. Rövid várakozás után 
felállt valaki, felolvasott a Bibliából, és elkezdte azt egyszerű szavakkal magyarázni. Meglátta, hogy 
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a karzaton egy ismeretlen fiatalember van. Határozottan megszólította és rámutatott: az a fiatalember 
szomorú. Fiatalember, nézzen fel Jézusra! Háromszor elmondta ezt a felszólítást.  

Spurgeon komolyan vette a felszólítást. Mivel hívő szülei voltak, sok mindent tudott már Jézusról, de 
személyes kapcsolata nem volt a megváltóval. Azon az estén nem csak felnézett Jézusra, hanem szó 
szerint követte az igei útmutatást: „Megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét”. Teljes 
erővel segítségül hívta Jézust és szívébe békesség költözött. Egészen megváltozott az élete. Erről a 
későbbiekben az édesanyja beszélt. Áldott életű igehirdető lett, aki sokakat vezetett Jézushoz. 
Igehirdetései annyira hatással voltak az egyre növekvő hallgatóságra, hogy Londonban felépítettek 
egy hétezer férőhelyes templomot, ahol 30 éven át mindig telt ház előtt hirdette az igét.  

De nem kell ennyire visszamennünk az időben. Pár éve szilveszter délután egy fiatalember céltalanul 
kóborolt Budapesten. Tele volt szíve keserűséggel és csalódással. Azon gondolkozott, hogy így nem 
érdemes tovább élni. Aztán meglátott egy kivilágított épületet, ahová sokan mentek. Akkor kezdődött 
az óévi istentisztelet. Két oszlop között állt, és úgy érezte, hogy neki szól az ige. Máskor is elment a 
templomba, s egyszerre csak szíven találta az ige, és azóta Jézus követője lett. Ma is vannak gondjai, 
de boldog és elégedett ember.  

Egyik asszonynak hirtelen meghalt a férje, és évek múlva sem tudta feldolgozni. Csak a veszteségeket 
emlegette, tele volt önsajnálattal és keserűséggel. Egyik pünkösdi istentiszteleten a vigasztaló 
Szentlélekről szólt az igehirdetés. A lelkipásztor kifejtette, hogy a Szentlélek bátorítja és 
megvigasztalja különösen azokat, kiknek nincs pártfogójuk. Miközben az asszony hallgatta ezt az 
üzenetet meggyógyult a lelke. Felszabadult arra is, hogy ő vigasztaljon másokat. Különösen a 
gyászolók vigasztalásában nagyon áldott a szolgálata. 

Egy fiatalember az alkoholnak, később a kábítószernek a fogságába került. Sokszor akart szabadulni, 
de nem sikerült. Egyszer meghívta egyik ismerőse egy református közösségbe, ahol ilyen fiatalokkal 
foglalkoznak. Meglepődve tapasztalta, hogy ebben a közösségben szeretik őt, és emberszámba 
veszik. Nagyon elcsodálkozott azon, hogy Isten őt már jóval korábban szerette és elfogadta. 
Segítségül hívta ő is az Úr nevét, és átélte a szabadulást.  

Pünkösdkor bátorítok mindenkit, hogy hívjuk segítségül az Úr nevét. Kérjük, hogy találjon szíven az 
ige, és kapjuk meg a Szentlélek ajándékát. Másként telik el az életed, és másként telik el az 
örökkévalóság: nem Jézus nélkül, hanem vele tölthetjük azt.  

Istentől gazdagon megáldott boldog Pünkösdöt kívánok minden kedves Testvéremnek! 

Pótor János lelkipásztor 

Április 26-án vasárnap, délután 15 órakor Pótor János tiszteletes úrral 20-an utaztunk a szomszéd 
községbe, a rohodi gyülekezetbe, ahol a környező gyülekezetekből is szép számmal megjelentek. A 
magyarországi lepramisszió elnöke, Riskóné Fazekas Márta tartott előadást a misszió munkájáról. A 
magyarországi Lepramisszió néhai Dobos Károly munkája nyomán indult 1974-ben, a leprások 
világnapján, Jézus parancsának értelmében, „gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel halottakat, 
tisztítsatok meg leprásokat…” (Máté 10,8).  Ez az akkor még csak egy kis gyülekezetet érintő munka 
hamarosan országszerte ismertté vált, s ma már az egész országban és minden keresztyén 
felekezetben ismerik a missziót. Fényképes előadásával mutatta be számunkra azt a szolgálatot, 
amelyet a Lepramisszió végez. Sok érdekességet, újdonságot tudtunk meg erről a ma is létező 
betegségről, illetve arról az áldozatos szolgálatról, amelyet az ebben a betegségben szenvedők között 
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végeznek a magyarországi Misszió szolgálattevői is. Saját élményeit megosztva, fényképekkel 
szemléltetve mesélt az indiai leprabetegek gyógyításáról, kezelésükről, a kalkuttai kórházban folyó 
missziói munkáról. Ma a világon mintegy hatmillióan szenvednek leprában. A betegek nyolcvan 
százaléka Indiában él, de magas az arány Brazíliában, Nigériában, Nepálban, Kínában és 
Bangladesben is. Minden második percben kiderül valakiről, hogy leprás, közülük minden ötödik 
kisgyermek. Pár évtizede kiváló gyógyszerek állnak rendelkezésre, mégis naponta majdnem 
ugyanannyian betegszenek meg, mint ahányan meggyógyulnak. A középkor legpusztítóbb betegsége 
a mélynyomorban élőket érinti, a fertőzés az alultápláltság és a tiszta ivóvíz hiánya miatt legyengült 
szervezetet támadja.  

A magyar Lepramisszió a Nemzetközi Lepramissziónak a világ legnagyobb Lepraszervezetének az 
egyetlen kelet-európai tagja – árulta el Riskóné Fazekas Márta, a hazai szervezet 
igazgatója. A Nemzetközi misszió Ázsiában és Afrikában 27 országban van 
jelen. A misszió munkatársai gyógyító, rehabilitáló és életminőség javító 
tevékenységeket végeznek ezekben az országokban. Tehát a Nemzetközi 
Lepramisszió, mint keresztyén szervezet nem annyit tesz csupán, mint sok más 
jótékonysági vagy akár orvosi szervezet, hogy kiosztja a gyógyszereket, hogy 
klinikai értelemben meggyógyuljanak a betegek. A Lepramisszió többlete, hogy 
a betegek életével utána is foglalkozik, ahogy Jézus is tette: nem pusztán testi 

gyógyulást adott, hanem rendezte lelki és társadalmi kapcsolataikat is. A Lepramisszió akár Indiában, 
Kínában, Bangladesben, Nepálban, és az afrikai országokban a meggyógyított betegek hátterét is 
rendezi. Ezeknek a szegény leprabetegeknek esélyük sincs, hogy a gyermekeiket taníttatni tudják, 
vagy befogadják őket az iskolába. A helyi társadalmak még mindig az évezredes előítéletek alapján 
gondolkodnak róluk. A Lepramissziónak minden területen vannak saját iskolái, ahová a lepra hátterű 
gyermekeket, leprabeteg szülők egészséges gyermekeit vagy egészséges szülők leprabeteg 
gyermekeit beiskolázzák, hogy legalább néhány osztályt elvégezzenek, hiszen a mélynyomorból 
csakis a tanulás útján lehet kitörni – mondja Fazekas Márta. Néhány éve a magyar Lepramisszió 100 
indiai kisgyermek egyévi taníttatását is finanszírozta.  

Sokan nem tudják, hogy a Lepramisszió: külmisszió. A Lepramisszió olyan embereknek hirdeti az 
evangéliumot, akik még soha nem hallottak róla. A mérhetetlen hindu erő és később az iszlám miatt 
nem tudott a keresztyénség terjedni. A Lepramisszió kórházaiban lélektől lélekig terjed az 
evangélium, sokan meg is térnek, és hívő keresztyénné lesznek, és gyermekeiket is keresztyénné 
nevelik. Kis közösségek alakulnak ki, mint az első században az őskeresztyének, rejtve kell 
találkozniuk, mert életveszélyben vannak a hitük miatt, mégis testvéreinkké lesznek az Úrban. 
Mindez együtt jelenti azt, hogy a Lepramisszió Jézus parancsának engedelmeskedik: „...Menjetek el 
és hirdessétek: egészen közel van már a mennyek országa! Gyógyítsatok meg betegeket, tisztítsatok 
meg leprásokat...!" (Máté 10,7-8). A Magyarországon élő keresztyén felekezetek is aktívan 
támogatják a misszió munkáját. A támogatás módja: imádkozás és pénzadományok gyűjtése. Nagyon 
fontos tevékenység az alapoktatás mellett a szakmára tanítás is. A tizenéveseknek és a felnőtteknek 
szakképzettség nélkül a kolduláson kívül nincs más esélyük. Ezért a Nemzetközi Lepramissziónak 
nagyon jelentős projektje, hogy segítséget adjanak ezen a téren is. A fiúkat kerékpárjavításra vagy 
valamilyen mechanikai műszerész tevékenységre, a lányokat pedig elsősorban varrni, háztartási 
ismeretekre tanítják meg a misszió intézeteiben. Egész faluközösségeket segít a Lepramisszió azzal, 
hogy kutat fúr vagy áramot visz egy faluba, ahol sok meggyógyított leprabeteg él. A Nemzetközi 
Lepramisszió nem csak külhoni misszionáriusok, orvosok és betegápolók segítségével végzi 
tevékenységét, hanem mindig cél a helyiek bevonása is. Január utolsó vasárnapja 1974 óta hazánkban 
is a Leprások Világnapja.  

Felemelő és egyben megható érzés volt hallgatni ezt a csodálatos beszámolót és a képeket látni, hogy 
valaki Istenbe vetett hittel, elhívatottsággal és odaadással az életét a gyógyító munkának szentelje 
oda. Isten áldását kívánjuk további szolgálatára!                                           Miksi Sándorné presbiter 
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„Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” Zsoltárok 127,3 

 Az ajándék nagyon fontos, értékes dolgot jelent. S ha valami fontos, akkor arra nagyon vigyázunk. 
Így van ez az Úr ajándékával, a gyermekkel is. Már akkor féltjük, mikor még csak sejtésünk van az 
érkezésről. Egy anya számára a gyermeke a legfontosabb, őérte az életét is odaadná.  

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. Az édesanyák tápláló, vigyázó 
szeretete egy életen át végigkísér minden embert. Ez a szeretet az, amely nem szab feltételeket, nem 
követel, nem kételkedik. Ez a szeretet az, amely úgy tart meg magának, hogy közben el tud engedni. 

Május első vasárnapnapján az édesanyákat ünnepeljük. Mindenkinek van, volt édesanyja, aki a 
világra hozta, akinek az életét megköszönheti. Ezen a napon hálát adhatunk Istennek édesanyánkért, 
nagymamáinkért.  

E szép vasárnapon a gyermekek ünnepi műsorral és nagy izgalommal készültek, hogy méltóképpen 
köszöntsék az édesanyákat és nagymamákat. Először egy vetítést láthattunk, ami arról szólt, hogy a 

gyermeket Isten 
leküldi a földre, és 
édesanyát ad számára, 
aki mindenben a 
segítségére lesz. S 
valóban így van ez, 
mert gyermekeinket 
kölcsön kaptuk Isten-
től, aki azt várja el 
tőlünk, hogy tanítsuk, 
neveljük az Ő útjára. 

Megható volt, hogy a legkisebbektől kezdve a legnagyobb gyerekig, szebbnél-szebb versekkel és 
énekekkel köszöntötték az anyukákat.  

Jó volt megtapasztalni, hogy a mi gyerekeink szívében is 
hála és köszönet van az édesanyák felé. A műsor végén 
virággal köszöntötték az anyákat és nagymamákat. 

Átadom bokrétám, kis szívemet mellé. 
Örömmel szaladok édesanyám elé. 

Anyák napján kérlek, 
fogadd köszöntésem! 

Kívánom, hogy Isten sokáig éltessen! 

Repelikné Miksi Andrea 
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2015. május 17-én, vasárnap gyülekezetünkben 
8 fiatal tett konfirmációi fogadalmat, név 
szerint: Szalonna Bence, Szűcs Attila, Angyal 
Alex, Iván Anikó, Repelik Eszter, Szegedi 
Réka, Tóth Nikolett és Lőrincz Karola.  

A fiatalok az év során szorgalmasan tanultak, és 
előző héten kisvizsgájukon alapos felkészült-
ségről tettek tanúbizonyságot. A konfirmációi 
vizsga után – gyülekezetünk szép szokásaként– 
a konfirmandusok értékes könyveket kaptak. A 
vizsga végén a fiatalok – szóban és ajándékkal 
– köszönetet mondtak felkészítőiknek, Pótor 
János és Perhát Levente lelkipásztoroknak. 

Egyházközségünk gondnokának, Kiss Andrásnénak köszöntőjét alább közöljük. 

Kedves konfirmáltak, szülők, keresztszülők, nagyszülők, ünneplő gyülekezet! 

Hálát adunk Istennek gondviselő szeretetéért, hogy életeteket, szeretteitek életét a jó Isten 
megtartotta, tőle kaptatok erőt, bölcsességet, szüleitektől pedig minden segítséget ahhoz, hogy most 
hitetekről, Jézus Krisztusról a tanultak alapján bizonyságot tettetek. A konfirmáció vasárnapja 
református gyülekezetünkben hagyományosan a vágyak és álmok beteljesedésének az alkalma. 
Először talán a nagyszüleitek vágya teljesül. Szerették volna megélni, hogy unokájuk Isten népének 
teljes jogú tagja lesz. Talán ugyanebben a templomban tették ezt ők is 40-50-60 évvel ezelőtt. Teljesül 
a szülők álma is, akik fogadalmat tettek megkereszteltetésetek alkalmából, hogy úgy nevelnek, hogy 
majd ti is bizonyságot tegyetek Jézus Krisztusról, a mi megváltó Urunkról. A gyülekezet vágya is 
teljesül, hiszen hitvalló fiatalokkal növekedett a gyülekezet és az egész egyház.  

Elmúlik ez az örömteli nap is, és jönnek a megszokott próbákkal tele napok. Bizony az élet nagyon 
kegyetlen sokszor: vannak jó, örömteli dolgok az életünkben, de vannak megpróbáltatásaink is, 
amikor már úgy érezzük, hogy ezt már nem lehet kibírni. Ekkor jön a drága igei biztatás Pál apostol 
szavain keresztül: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem”. A jó Isten vezessen 
életetek útján, kívánom, hogy őrizzen meg benneteket, áldása legyen rajtatok és szeretteitek életén. 
Tapasztaljátok meg, hogy Isten jósága és szeretete kísér életetek minden napján. Szeretettel hívlak 
alkalmainkra, legyetek a gyülekezet hűséges tagjai. Isten áldása legyen veled ezen a különleges 

napon, adjon erőt és vezéreljen fénye az utadon. 

Feléd, Megváltóm 
Tudom, hogy el lehet, 

hát el is indulok. 
Mert tudom, hogy minden lépésemmel 

egyre inkább a Tiéd vagyok. 
Tétlen tépelődő hitvány kis hitem 

magam mögött hagyom. 
Erővel, erőddel lépek ki a múltból, 

feléd, Megváltóm, 
drága Jézusom. 
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Istennek hála, 2015. március 31-én tartottuk 
meg Örömhír klubunkat az oviban. Témája: "De 
igaz!" címmel az emmausi tanítványok 
története volt. Egy rövid mondókát is 
megtanultunk, így a gyermekek még jobban 
emlékeznek majd a lecke fő üzenetére.  

Hogyha te most szomorú vagy, 
vele te is találkozhatsz! 
Bibliát ha kézbe veszed, 

abból jobban megismered! 
Minden oldal arról beszél: 

Jézus feltámadt és él! 
Április 3-án, Nagypénteken kisebbek és 
nagyobbak számára is tartottunk örömhír klubbot. 
57-en voltunk együtt, a téma itt is az emmausi 
tanítványok története volt. Ha te már hiszel az Úr 
Jézusban, mondd el minél több embernek, amit te 
is hiszel: Jézus feltámadt és él! Ezt a jó hírt 
érdemes hirdetni! Ezért fordult vissza a két 
tanítvány is Jeruzsálembe.  
Kertészné Iványi Ágnes a Vasárnapi Iskolai 
Szövetség területi munkatársa szolgált közöttünk. 
Aranymondásunk: Máté 28,6 "Nincsen itt, mert 
feltámadt, amint megmondta." Az igei rész után 
evés-ivásra, barkácsolásra került sor. A 

gyermekek kedvük szerint válogathattak a barkácsötletek közül: (virág, nyúl, tojástartó, húsvéti 
bárány, ...).  Ezek után került sor a várva várt tojás kereső versenyre a közösségi ház udvarán. Jó volt 
együtt lenni. Istené legyen a dicsőség, mienk pedig az áldás.                        Balázsné Dicső Zsuzsanna 
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A Nyírségi Református Egyházmegye jóvoltából 2015. április 18-án (szombaton) Nyíregyházán, 
ifjúsági találkozón vehettünk részt. Az őri ifjúság hét fővel vett részt, Ádámné Rácz Lívia vezetésével. 
Reggel fél kilenckor gyülekeztünk az Idősek Otthona előtt, majd háromnegyed kilenckor Isten 
kegyelméből útnak is indultunk Nyíregyházára a Sarepta kisbuszával. A találkozónak a városi 
egyházközség adott otthont, ahol Gaál Sándor esperes úr a lelkész.  

Háromnegyed tízkor sikeresen megérkeztünk és a gyülekezeti teremben már vártak minket nagy 
szeretettel, pogácsával és üdítővel. Be is kellett jelentkeznünk, mivel később a csoportbeosztást úgy 
készítették elő a beszélgetésekhez. Már akkor a megérkezettek bent a teremben énekeltek, majd mi 
is csatlakoztunk az ifjúsági énekek éneklésében. Tíz órától az egyik szervező, Nagy József 
nyírpazonyi lelkész mutatkozott be, elmondta a programokat, majd átadta a szót esperes úrnak, aki 
megtartotta az áhítatot. Józsué könyve első fejezetéből válogatott versek alapján tartotta meg, ami 
által azt üzente számunkra, hogy legyünk erősek és bátrak. Józsuét is az ÚR bíztatta, az ige által 
minket is bíztat félreérthetetlenül, hiszen Jézus Krisztusban teljessé lett a bátorítás.  

Háromnegyed tizenegykor közös játékra került sor a gyülekezeti terem udvarán, ahol először születési 
hónap alapján kellett rendeződnünk, majd azon belül nap szerint, végül névsorba állva kört alkottunk, 
így tovább három kisebb körbe lettünk bontva, ahol egymás kezét megfogva minél ügyesebben és 
gyorsabban kellett a hullahopp karikát tovább juttatni magunkon. Majd az eredmény kihirdetése után, 
szemszín és cipő alapján kellett párt keresnünk és megismerkedni azzal a személlyel. A játék után 
előadásra került sor, amit Pogrányi Károly diósdi lelkész tartott. 

 A téma Pál rómaiakhoz írt leveléből 
származó ige volt: „szánjátok oda 

magatokat.” (Róm. 12,1). Nagyon jól és 
részletesen az ApCsel 9. fejezetéből Saul 
vagyis Pál megtérését bontotta ki 
számunkra, hogyan vált az üldözőből 
hívő keresztyén ember. Szemléltetésként 
egy sima tüdővel felfújt lufival 
jelképezte Pál hitét, amilyen volt a 
kezdetek kezdetén, és amilyen a mi 
hitünk is tud lenni, ha nem fogadjuk 
magunkba Istent. Héliummal felfújt lufik 
pedig azt jelképezték, ahogy Pál is elmélyült azon a pár napban, míg vakon volt, és hogy fogadta 
magába az Úr Jézust, odaszánta ezt az időt Őreá. Úgy szárnyalt ő is, elengedve a nehéz terheket, 
amiket Jézus befogadása előtt szerzett.  A mi életünk is ilyen, ha nem csendesedünk el, nem fogadjuk 
magunkba Jézust, mint a tüdővel felfújt lufik, de ha mégis sort kerítünk erre, akkor a mi szívünk is 
teletöltődhet a héliumos jézusi szeretettel és úgy szállhatunk tovább az életben, ahogy az Istennek 
tetsző. 

Az ebédre háromnegyed egykor került sor, majd utána egy órára a regisztrációkor leadott nevek 
alapján csoportokra lettünk osztva, ahol egy-egy csoportvezetővel beszélhettük át az élményeinket, 
levonhattuk közösen a tanulságot, valamint egymás gondolatvilágát ismerhettük meg. A szűk egy 
órás beszélgetések után még közös nagy játékra került sor, majd ismét kisebb csoportokban 
különböző ügyességi feladatokat kellett véghezvinnünk. 
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Az alkalom végén még közös éneklésre került sor, majd közös imádkozással zárva, fél négykor 
intettünk búcsút egymásnak, a további találkozások reményében. Összesen 112 fiatal vett részt 
kísérőkkel. A környékünkről sok ismerős arc is ott volt: Jármi, Papos, Nyírmeggyes, Nyírjákó, 
Nyírkércs, Nagydobos, Nyírparasznya fiataljai.   

Hálás vagyok Istennek, hogy részt vehettünk egy ilyen áldott alkalmon és lelkileg épülhettünk 
kegyelméből.  A résztvevők nevében köszönjük Pótor János tiszteletes úrnak, hogy eljuthattunk erre 
a találkozóra.                                                                                                                      Lakatos Adél 

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

tettél szép hitvallással sok tanú előtt.” 1 Tim 6,12 

Jubileumi konfirmáltak találkozójára hív a harang (a személyes látogatás, telefon, meghívó levél) s 
általuk az élő Isten 2015. május 24-én vasárnap az őri református templomba. Az 1945 és 1985 között 
konfirmáltak közül azokat szólítottuk meg akik, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak, ebben az öt 
évfolyamban összesen 101-en. Nagy gyülekezeti összefogással sikerült mindenkit beazonosítani és 
utolérni. 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 
szeretetvendégségre kerül sor a gyülekezeti teremben.  

Reméljük áldott, felemelő alkalom lesz ez, ünnepelteknek és ünneplőknek egyaránt. 

Örömmel értesítem az olvasókat, hogy egyházközségünk bekapcsolódott “A gyülekezettől a 
gyermekig” levelező postaláda programba, melyet a Vasárnapi Iskolai Szövetség ingyenesen biztosít 
iskolások számára. A program végén a résztvevők oklevelet kapnak. Bővebb információt Balázsné 
Dicső Zsuzsannától lehet kérni. Kérem a szülőket, buzdítsák gyermekeiket a részvételre, és 
imádkozzanak azért, hogy ez a lehetőség közelebb vigye őket Jézus Krisztushoz. 

Idén újra megszervezzük gyülekezeti táborunkat, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a családokat, 
gyermekeket, fiatalokat, akik szeretnének jó közösségben, az Ige fényében, tartalmasan, 
mozgalmasan nyaralni.  

A Berekfürdői Református Üdülő ideális hely a kikapcsolódásra: strandolás, sportolás, ping-pong, 
csocsó, biliárd, kötélcsúszda, túrázás, barkácsolás, focizás várják a jelentkezőket! 

Gyülekezeti támogatással és pályázatok segítségével megpróbáltuk egészen alacsonyra csökkenteni 
a részvételi díjat. 

A tábor helye: Berekfürdő, Református Ifjúsági Ház.  

Időpont: 2015. augusztus 17-21-ig. 

Érdeklődni, bővebb felvilágosítást kérni a lelkészi hivatalban és Balázsné Dicső Zsuzsannánál lehet.  

Szeretettel várjuk a Testvérek jelentkezését! 
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Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Keresztyén Károly, Debreceni Református Hittudományi 
Egyetemen V. éves teológus-lelkész szakos hallgatója vagyok. Származásomat tekintve szernyei 
vagyok, a Szernyei Református Egyházközség tagja, amely Bereg megyében van, ami szerves részét 
képezi a Kárpátaljai Református Egyházkerületnek. 

A településem a református hitet még a reformáció kezdeti szakaszán felvette. Tudni kell az itt lakó 
emberekről, hogy nemzetiségre illetve felekezetre való tekintet nélkül, mindenki igyekszik megélni 
a hitét és különféle hitéleti alkalmakon részt venni. Ennek legszebb betetőzése, a vasárnapi 
Istentisztelet, amikor a templomok majdnem tele vannak, mert az emberek családostól mennek az 
Isten házába, azért, hogy megköszönjék az Úrnak, hogy egy hét fáradságos munka után megélhetik a 
nyugalom napját. Fontos tudni azt is, hogy az itteni emberek nagyon szeretnek énekelni, így minden 
gyülekezet, méretre való tekintet nélkül rendelkezik legalább egy énekkarral. Így tehát nálunk is van 
egy vegyes fiatalokból és felnőttekből álló énekkar, amely néhány éve alakult, de az énekkar tagjai 
nagy lelkesedéssel vesznek részt a próbákon és a fellépéseken. Hálás vagyok Istennek ezért a 
közösségért, és hogy imádságos háttérrel bárhová is megyek épp, tudhatom, hogy nem feledkeznek 
meg rólam. 

Én magam nagyon hosszú utat tettem meg, amíg a teológiára értem. A Nagydobronyi Református 
Líceumban voltam gimnazista, amikor az Úr az elhívását először éreztette velem. Ennek ellenére, a 
líceum befejezése után először nem a teológiai pályán indultam el, kezdetben a beregszászi főiskolán 
közgazdász szakon kezdtem meg tanulmányaimat. Persze közben sem feledkeztem meg sem Istenről, 
sem a szolgálatról. Sorban kezdtem gyülekezetemben az ott működő diakónus munkacsoportjában 
szolgálatba állni, főleg az idősebb korosztály terén. Továbbá a KRISZ (Kárpátaljai Református 
Ifjúsági Szervezet) aktív tagja lettem, rendszeresen részt vettem a Kárpátalján szervezett alkalmaikon, 
csendes napokon, nyári táborokban rendszeres munkatársi szerepet töltöttem be. Mindeközben a 
gyülekezeti Ifjúsági csoportnak is szolgáló oszlopos tagja voltam. Ugyancsak ekkortájt a Kárpátalján 
munkálkodó GyEK (Gyermek Evangelizációs Közösség) által szervezett munkatársképző 
tanfolyamot végeztem el, amit követően a gyülekezetem gyermekmunkájából is kivettem a részem. 
Teológia előtt 1,5 évig foglalkoztam a legkisebbekkel a vasárnapi iskolában.  

Végül engedve Isten hívó szavának 2010-ben jelentkeztem teológiára, amikor is sikeresen felvételt is 
nyertem. Jelenleg végzős teológusként folytatom tanulmányaimat, ismét egy nagy váltásozás előtt, a 
segédlelkészi év előszobájában. Visszanézve az elmúlt öt évre látom és le merem írni, hogy az Úr 
bizony velem volt és mindeddig megsegített, sok áldását tapasztaltam ezalatt az idő alatt is. Hiszem 
és vallom, hogy a továbbiakban is ő fog munkálkodni az életemben.  

Végül pedig engedtessék meg, hogy megköszönjem a gyülekezetnek, hogy Önök között szolgálhatok 
az ünnepen és hadd kívánjak a Szentlélek áldásaiban gazdag, békés, boldog ünneplést. 

Keresztyén Károly 

Gyermek és Ifjúsági Konferenciánkat idén is megrendezzük, immáron 32. alkalommal! A 
Konferencia témája: Jézus nyomában Időpontja: 2015. július 21-26-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! 

Honlap: www.reformatusor.hu           Facebook: Őri Református Egyháközség 
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Csoda volt, hogy Pünkösd napján mindnyájan együtt voltak 
Az Isten hatalmas dolgot akart itt véghez vinni, hidd el! 
Csoda volt, hogy hirtelen hatalmas zúgás támadt az égből 
Az Isten úgy rendez mindent, hogy csodáld őt tetteiért, hidd el! 
Csoda volt, hogy a lángnyelvek leszálltak mindegyikükre 
Az Isten érdekesen intézi a dolgot, de ehhez az kell, hogy hidd el! 
Csoda volt, hogy Szentlélekkel telve különféle nyelveken beszéltek 
Az Isten kis embereket használ fel nagy dolgok eléréséhez, hidd el! 
Csoda volt, hogy mindenki a maga anyanyelvén hallhatta őket 
Az Isten bármilyen nyelven szólhat az emberhez, hidd el! 
Lehet ez a pünkösdi ige csak egy történet a sokból 
De ekkor lett sok élő hitű ember a halottból 
Lehet hihetetlen számodra ez a sok érdekes eset 
De mindennek oka volt, az Isten nem tévedhetett 
Lehet sok embernek csak részegségnek tűnt a csoda 
De higgy a szemednek és ne állj be az ostoba sorba 
Lehet Péter csak egy volt a sok tanítvány közül  
De tanítása által az Úr sok bűnösnek megkönyörül 
Lehet érdekes dolgok történtek ezen a pünkösdi napon 
De háromezer lélek hitt a csodában és ekkor új szívet kapott 
Ne csak olvasd – Ne csak hallgasd 
Ne csak elmélkedj – Ne csak átéld 
Ne csak csodálkozz – Valld és hirdesd az igét!   Czomba Sándorné 
 

Ha fájni kezd majd, ami vagy, 
és ami nem vagy, bár lehetnél, 
majd ha bevallod végre, 
hogy sosem voltál igaz keresztyén, 
ha fájni fog, hogy annyian vannak, 
kiket megejt a tévhit, 
s ajkadról értük száll ima, 
akkor jön el az ébredés itt. 
 
Majd hogyha bűnné lesz a bűn, 
s a Golgotához sírva érsz el 
letenni ott mind keserűn 
nem alkudva testtel és vérrel, 

 
majd ha hálát adsz JÉZUSÉRT, 
s a döntésed is végleg megérik, 
mert megtisztított az a Vér 
akkor jön el az ébredés itt. 
 
Majd hogyha jobban érdekel kik ők, 
akik vetnek, aratnak s közéjük állsz 
és nem leszel többé olyan fontos magadnak, 
mert látod már a tájat itt, 
amely aratásra fehérlik, 
s munkára lelkesít a hit 
akkor jön el az ébredés itt. 

2015. május 31-én, Szentháromság vasárnap, 15 órától a vasárnapi istentisztelettel egybekötött zenés 
versszínházi előadás lesz a református templomban a közelmúltban elhunyt Füle Lajos verseiből, a 
költő születésének 90. évfordulója alkalmából.  

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A belépés ingyenes. 
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Egy kislány, aki mindig is sokat imádkozott, és hitt Istenben, egyik nap bement a szobájába és a 
szekrénykéje mélyéről előhúzott egy lekváros üveget. Kiöntötte a padlóra az üvegben lévő érméket 
és gondosan számolni kezdte. Háromszor is megszámolta, mert a végösszegnek nagyon pontosnak 
kellett lennie. Nem hibázhatott... Ezután óvatosan visszatöltötte a pénzérméket az üvegbe, rázárta a 
tetejét, és kisurrant a hátsó ajtón. A hat háztömbnyire lévő patikába ment, amelynek ajtaja fölött a 
nagy vadállat az oroszlán képe volt látható. Türelmesen várt a patikusra, hogy szentelne rá egy kis 
figyelmet, de a patikus éppen nagyon el volt foglalva. Tess - így hívták a kislányt - megcsoszogtatta 
a lábát a padlón. Semmi.. Megköszörülte a torkát úgy, hogy a legkellemetlenebb hangot adja, amit 
csak lehet. Ez sem volt sikeres. Végül kivett egy érmét az üvegből és megkocogtatta a pult üvegét. 
Ez használt. - És te mit szeretnél? - kérdezte a patikus érezhetően bosszús hangon. - Éppen a 
testvéremmel beszélek Chicagóból, akit már ezer éve nem láttam - tette hozzá a patikus, mint aki 
választ sem vár a kérdésére. - Én pedig az én testvéremről szeretnék beszélni veled - mondta Tess a 
patikuséhoz hasonlóan bosszús hangon. - Az öcsém nagyon beteg és egy csodát szeretnék venni neki. 
- Tessék? - fordult hozzá a patikus. - A neve Andrew és valami csúnya dolog nő a fejében, és az 
Apukám azt mondta, hogy csak egy csoda mentheti meg őt. Hát, tessék mondani, mennyibe kerül egy 
csoda? - Kislányom, mi nem árulunk csodákat.. Sajnos nem tudok neked segíteni - felelte a patikus, 
kissé megenyhült tónusban. - Figyelj, nekem van pénzem, meg tudom fizetni. Ha nem lenne elég, 
kipótolom.. Csak mondd, meg mibe kerül. A patikus testvére, akivel eddig beszélgetett, jólöltözött 
férfi volt. Lehajolt a kislányhoz és megkérdezte: - Mondd csak, miféle csodára van az öcsikédnek 
szüksége? - Azt nem tudom - válaszolt Tess könnyes szemmel - csak azt tudom, hogy nagyon beteg 
és Anyu azt mondta, hogy valami operációra volna szüksége, de Apu nem tudja megfizetni, ezért 
szeretném odaadni az én pénzemet. - Mennyi pénzed van? - kérdezte a chicago-i férfi. - Egy dollár és 
tizenegy cent - felelte Tess alig hallhatóan. - Ez az összes, ami van, de tudok többet is szerezni, ha 
kell. - Nahát, milyen csodálatos véletlen! - mosolygott a férfi - Egy dollár és tizenegy cent - éppen az 
a pontos összeg, ami egy kisfiú csodájának az ára. Egyik kezébe tette a pénzt, a másikkal kézen fogta 
a kislányt: - Vezess engem haza hozzátok, szeretném látni az öcsédet és találkozni a szüleiddel. 
Lássuk, hátha van nálam egy olyan csoda, amit te szeretnél. 

A jólöltözött férfi Dr. Carlton Armstrong volt, sebészorvos, aki az idegsebészetre specializálódott. 
Ingyen elvégezte az operációt, és nem telt bele sok idő, amire Andrew ismét otthon volt, épen, 
egészségesen. Tess megköszönte Istennek, azt a csodát, amit adott neki, és testvérének, hogy az egész 
család boldogan élhette tovább életét. Az Anya és Apa boldogan beszéltek arról az esemény-
láncolatról, ami idáig vezetett. - Ez a műtét egy igazi csoda volt - suttogta Anya - vajon mennyibe 
került volna? Tess mosolygott. Ő pontosan tudta, mennyibe került a csoda: egy dollárba és tizenegy 
centbe. Meg egy gyermek töretlen hitébe. 

„Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel…” Zakariás 4,6. 

Gyülekezetünkben folytatódik a baba-mama kör. Az 
anyukáknak lehetőségük van tapasztalatot cserélni 
egymással, beszélgetni, és a gyerekek is nagyon 
örülnek egymásnak. Igyekszünk lehetőséget 
biztosítani, hogy az anyukák feltehessék Kurucz 
Anna védőnőnek a gyermekneveléssel kapcsolatos 
kérdéseiket. 

Szeretettel hívok és várok minden kismamát, 
anyukát és kisgyermekét.                Balázsné D. Zs. 
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A tanév végéhez közeledve szeretnénk rövid áttekintést adni a kedves szülőknek, nagyszülőknek és 
minden érdeklődőnek az alsó tagozatban folyó református hittanoktatásról. Írásunkat néhány képpel 
kísérjük, amelyeken közül néhányon látszik, hogy a diákok már kicsit talán várják az vakációt … 

Az első osztály fő gondolata a hittanév során: 
az Isten tenyerén. Hatalmas kiváltság, hogy 
Isten tenyerén vagyunk és lehetünk, mert nála 
biztonságban van az életünk. Ő adott nekünk 
egy különleges könyvet, a Bibliát, ami tele van 
az Ő szeretetével. Ebből a könyvből tanultunk 
izgalmas történeteket. Például, hogy Isten 
mindenkit különlegesnek teremtett. Az Ő 
számára mindannyian értékesek vagyunk! A 
gyerekek nagyon örültek és játék keretében 
mondták el egymásnak, hogy miért is tartják 
értékesnek egymást. Tanultunk arról is, hogy 
Jézus nagyon szereti és hívja magához a 
gyermekeket, külön az első osztályt is. 

A második osztály fő gondolata: Istennel az úton. A különleges 
utazás segítségével a Biblia világába látogattunk el. 
Történeteinkben csupa úton lévő emberrel ismerkedhettünk meg, 
például az Ószövetségből Ábrahámmal, aki útra kelt Isten szavára 
és rábízta az életét, követte Isten szavát és megtapasztalta az Ő 
jelenlétét. Jákóbbal, akinek útja nem volt egyszerű, a testvérétől, 
Ézsautól elcsalt áldás miatt menekülnie kellett, de az Úr vele volt.  

Hosszú útja során Jákób megváltozott. Megértette, hogy nem 
menekülhet el tettei következményeitől, kibékült Ézsauval és 
Isten útján járva békére lelt. Tanultunk történeteket Jézus útjáról 
is, akié a legcsodálatosabb út volt, mert Isten szeretetét hirdette. A 
gyerekek kíváncsian figyelték a bibliai személyek útját, és bízom 
benne, hogy ők is megtanulták, hogy Isten útján járni jó. 

A harmadik osztály fő gondolata: Isten nagyobb! Tanultunk 
arról, hogy Isten nagyobb a 
nyomorúságnál, a kérdéseinknél, a 
viharoknál, a szükségeknél, az 
akadályoknál. A gyerekek 
megismerkedhettek olyan bibliai 
történetekkel, amelyekből 
megtanulhatták, hogy az Úr Jézus 
bárhol tud segíteni, pl. a 
lakodalomban, a pusztában, a 
viharban, a tengeren. Nagy 
örömhír, hogy az az Isten, aki 
mindennél nagyobb, szeret minden harmadikost, és ha kérik, tud segíteni nekik is. 
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A negyedikesekkel a tanév első felében megismerkedtünk az Ószövetség nagyjaival: Sámuellel, 
Gedeonnal, Sámsonnal és azzal, hogy Isten választott népe rendszeresen megfeledkezett szabadító 

Istenéről. Isten bár látta, hogy a népe 
elfordult tőle, mégis kész volt 
megbocsátani. A bírák voltak Isten 
bocsánatának eszközei. Milyen jó, hogy 
Jézus a mi Szabadítónk. Ha valamit 
elkövetünk, ami Isten szemében bűn, és 
megbánjuk, Ő kész nekünk is 
megbocsátani. A második félévben arról 
tanultunk, hogy az Isten Igéje érték, és a 
mi parányi hitünk naggyá nőhet Isten 
kezében. Olyan történetekkel szolgáltak 

például, mint a magvető példázata, a mustármag és a kovász, az igazgyöngyöt talált kereskedő.                                                 

Ezúton is köszönjük a szülőknek, hogy ránk bízták gyermekeiket, kérjük, hordozzák szívükön és 
imádságaikban továbbra is az iskolában végzett hittanoktatást.                   Balázsné Dicső Zsuzsanna 

A rovat címe – gondolatok a karzaton – arra utal, hogy én magam általában a templom karzatáról 
hallgatom az igehirdetéseket, és itt szólítanak meg engem. Megpróbálok ebből valamit továbbadni.  

A választott rész a Bibliaolvasó Kalauz május 10-i vasárnapra kijelölt szakasza, Pál első levele a 
thesszalonikaiakhoz 3. rész 12. vers: „Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a 
szeretetben egymás iránt és mindenki iránt.” 

Amikor hallottam az igét a szószékről, arra gondoltam: jó helyre jöttünk. Most olyat hallottunk, amit 
mindenki szeret hallani. Gyarapodás, gazdagodás – ez kell nekünk. A gyarapodás szó elsőre 
valószínűleg mindenkinek anyagi dolgokat juttat az eszébe, hiszen nagy nyomás van az emberen, 
hogy így gondolkodjon. Sikerült lecserélni az autót vagy egy gépet, új dolgok kerültek a háztartásba 
vagy a ruhatárunkba, kicsit vastagabb lett a pénztárcánk vagy bankszámlánk – gyarapodtunk.  

Aztán hamar kapcsol az ember, hogy lehet gyarapodni másban is, ami sokkal fontosabb. Mondjuk 
gyarapodott a család, mert gyermek vagy unoka született, vagy esküvő volt. Gyarapodtak 
gyermekink-unokáink az elmúlt iskolaévben tudásban, testileg és lelkileg egyaránt. Talán mi magunk 
is gyarapodtunk élményekben vagy új ismeretekben, ismeretségekben. Bár minél többen tudnánk 
ezeket elmondani, anyagi dolgoknál nagyobb értékeknek tartani.  

A fenti bibliai ige egy másfajta gyarapodásról üzen nekünk – gyarapodás a szeretetben. Ehhez meg 
kell értenünk, hogy mit ért a Biblia szeretet alatt. A János evangéliuma 3,16 szerint: „Úgy szerette 
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta”. A szeretet fogalma elválaszthatatlan az adástól, más 
szóval: az áldozatvállalástól. Szeretni annyit jelent, mint áldozatot hozni a másikért. Lemondani a 
magam hasznáról, kényelméről, akaratáról, elképzeléseiről – a másik ember érdekében. Bizony, ez a 
szeretet nem könnyű és nem természetes. Valljuk be őszintén, hogy ez bizony ellenkezik emberi 
természetünkkel. 

Milyen jó azért, hogy Pál apostol ezt a gyarapodást nem parancsolja, hanem kéri: titeket pedig az 
Úr gyarapítson. Igen, parancsszóra nem lehet szeretni. Szeretetet nem lehet kierőszakolni. 
Szeretethez egy „szeretet-forrásra” van szükség. Isten szeretet – írja János apostol (1Ján 4,16). Ő 
egy kiapadhatatlan szeretet-forrás, akiből mindenki meríthet. Aki Jézus Krisztusban megmutatta, mit 
jelent szeretni a másik embert. Sőt, aki téged is szeretetébe akar vonni – ha keresed őt. Keressük őt 
és gyarapodjunk hát a szeretetben …                                                                                  Balázs Ottó
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Fejtsd meg a rejtvényt, majd a megjelölt függőleges betűkből megtudhatod a pünkösdi események 
egyik fontos szereplőjének nevét. (segítségül az Apostolok Cselekedetei igehelyei) 

1. A Szentlélek kitöltetésének ünnepe? (2. rész 1. vers) 
2. Pünkösd előtt 10 nappal mit ünneplünk? Jézus …. . (1,11.) 
3. Kit választottak Júdás helyett apostolnak? (1,26.) 
4. Ez az egyik jel, ami kísérte a pünkösdi eseményeket? (2,3.) 
5. Hányan keresztelkedtek meg az első Pünkösdkor? (2,41.) 
6. Mivel igazolta Isten a názáreti Jézust? Erőkkel, ……… és jelekkel. (2,22.) 
7. Ki jövendölte meg a pünkösdi eseményeket? (2,16.) 
8. Hogyan választották apostollá Mátyást? (1,26.) 
9. Hol történtek meg a pünkösdi események? (2,5.) 
10. Aki azonban ……… hívja az Úr nevét, üdvözül. (2,21.) 
11. Hova emeltetett fel Jézus? Az Isten ………. (2,33.) 
12. Ez a másik jel, ami kísérte a pünkösdi eseményeket? (2,2.) 

1                P Ü N K Ö S D     
2  M E N N Y B E M E N E T E L É T          
3              M Á T Y Á S T       
4          L Á N G N Y E L V E K       
5         H Á R O M E Z R E N         
6         C S O D Á K K A L          
7            J Ó E L P R Ó F É T A     
8               S O R S V E T É S S E L 
9           J E R U Z S Á L E M B E N    
10           S E G Í T S É G Ü L      
11              J O B B J Á R A     
12            S Z É L Z Ú G Á S      

és gyerekeknek: Keresd meg a két kép közötti 10 különbséget! A képet ki is színezheted! 

 

A megfejtéseket, kérjük a lelkészi hivatalba eljuttatni 2015. május 31-ig. A megfejtők között 
június 7-én, a délelőtti istentiszteleten értékes ajándékokat sorsolunk ki! 
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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)…       

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. 

május 18 – 22.  1900 Bűnbánati úrvacsorai előkészítő istentisztelet a 
templomban 

Péntek          /május 22./         1030 Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek számára 
házi úrvacsora előre bejelentett igény szerint 

Szombat        /május 23./  1900 Istentisztelet a templomban a legátus szolgálatával 

Pünkösd I. napja  /május 24./   900 Istentisztelet a Sareptában 

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

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

Pünkösd II. napja  /május 25./   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 

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    1330 Imaóra a Sareptában 

Csütörtök    1430 Bibliaóra a Sareptában 

Péntek    1600 Ifjúsági óra a közösségi házban 

 


