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ÜÜÜÜÜÜÜÜZZZZZZZZEEEEEEEENNNNNNNNEEEEEEEETTTTTTTT                                        
              Az Őri Református Egyházközség pünkösdi lapja -   

                 2014. május 

                                                   

                                                                     PPPüüünnnkkkööösssdddiii   üüüzzzeeennneeettt   
„Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai” 

Ige: Pál levele a Rómaiakhoz 8,12-17 

Kedves Testvéreim! 
 
2014 Pünkösdjén nagy szeretettel köszöntöm az Üzenet minden kedves Olvasóját. Ünnepi 
igénk a vezetésre irányítja a figyelmünket. A modern motorok, autók, repülők világában a 
vezető szerepe felértékelődik. A rossz vezető előbb vagy utóbb karambolozik. Egy 
vállalkozást, egy intézményt, egy országot és egy gyülekezetet is lehet jól vagy rosszul 
vezetni. De maga az ember is vezetésre szorul. Vagy Isten Lelke, vagy a Sátán irányítja 
életünket.  

Pünkösdkor a Szentlélek ajándékáért adunk hálát Istennek. Szentlelkét adta, hogy velünk 
legyen. Jézus mondja: „Ő tanít meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én 
mondtam nektek” (János 14,26). Ne feledjük el, hogy pünkösdkor hatalmas ajándékot 
kaptunk Istentől. Nem vagyunk egyedül ebben a világban. Harcainkban, szomorúságainkban, 
szenvedéseinkben vagy éppen örömeinkben, a kétségek között, vagy a mindennapok 
rohanásában, életünk egyetlen pillanatában sem vagyunk egyedül, mert Isten elküldte hozzánk 
a Szentlelket. Csodálatos ez az ajándék, mert napról-napra körülvesz áldásaival.  

A Szentlélek a hívőket sokféle módon gondozza, ápolja, oltalmazza, hatása alatt tartja: 
Pártfogásával segít, az igazságot feltárja, Isten kijelentésének teljes fényével eláraszt, a helyes 
szót a szánkba adja. 

Van még egy nagyon fontos része a Szentlélek munkájának, amire ma a hangsúlyt tesszük, a 
vezetés: „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai”. Akik engedik magukat vezettetni, 
azok Isten fiai. Ennek az igének kettős értelme van: az egyik belső, a másik külső. A belső 
értelem összecseng azzal, amit Jézus mond: „amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, 
elvezet titeket a teljes igazságra” (Jn 16,13). A Lélek világosítja meg a mi elménket, és 
elvezet a teljes igazságra. Felismerjük bűnös voltunkat, elfogadjuk a kegyelmet, a 
bűnbocsánatot, és hittel, alázattal, boldogan járunk az üdvösség útján.  

Ezen az ünnepen azonban azt vizsgáljuk meg részletesebben, hogy mit jelent a külső vezetés. 
A világban, a történelemben való eligazodást jelenti. A misszióban való útválasztás és döntés 
nagy kérdéseit hozza előtérbe. 

A Szentlélek Jézust is vezette. „A Lélek pedig azonnal kivitte őt a pusztába” (Márk 1,12). A 
megkeresztelkedésekor rászálló és rajta megnyugodó Szentlélek kijelölte Jézus számára az 
utat. Egyes fordítások szerint, szinte magával ragadta a Lélek, és szárnyai alatt vitte, szinte 
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hajtotta. A Lélek tehát megragadta Jézust, és ezt teszi velünk is. Jézus boldogan megy a Lélek 
által mutatott útra. A Lélek által adott szabadság és tágas tér Isten útjait jelenti, melyek újra és 
újra feltárulnak. De ez állandó vezetést igényel, és aki ezt elfogadja, azt a Lélek készséggel 
irányítja útba. A Lélek segít a nehéz helyzetekben, tanácsol, emlékeztet, világos, egyenes útra 
visz.  

A Lélek vezette a misszióban az apostolokat és az evangélistákat. Gondoljunk az etióp 
kincstárnok megtérésére. Az Úr angyala így szólt Fülöphöz: „Kelj fel, és menj Dél felé, a 
Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen” (Apostolok Cselekedetei 8,26). A 
találkozás, amelyre a Lélek vezette Fülöpöt végbement. Ezután a Lélek új helyet jelölt ki 
Fülöpnek. Hogyan jutott Azótoszba? A Lélek arról is gondoskodott. „Amikor kijöttek a 
vízből, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember… Fülöp pedig 
Azótoszba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézáreába 
nem ért” (8,39-40). A Lélek úgy vezette Fülöpöt a misszióba, hogy odavezette, ahol szükség 
volt rá. Áthelyezte az elragadtatás egyik helyéről a másikra, számunkra ismeretlen módon.  

A Lélek vezette a bizonytalankodó Pétert is, aki nem akart bemenni a pogány Kornéliusz 
házába. A Lélek mondta neki: „kelj fel hát, menj le, és eredj el velük! Semmit ne tétovázz” 
(ApCsel 10,20). A törvényhez görcsösen ragaszkodó Pétert a Lélek új utakra vezette.  

A Lélek vezette Pált Európába, hogy az evangéliumot itt is hirdesse. Ennek a jelentősége ma 
már felmérhetetlen. Nem mehetett Ázsiába, ahova szeretett volna, mert a Lélek „eltérítette”. 
Hogyan munkálkodott a Lélek? „Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a 
Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Míszia felé mentek, 
Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus Lelke nem engedte őket. Ezért Míszián áthaladva 
lementek Tróászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak: egy makedón férfi állt előtte, és 
ezekkel a szavakkal kérlelte őt: Jöjj át Makedóniába, légy segítségünkre. A látomás után 
nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük: Isten oda hívott minket, hogy 
hirdessük nekik az evangéliumot” (ApCsel 16,6-10). A vezetés három lépcsőben mutatkozik 
meg. Először nem engedte, hogy Ázsiában prédikáljanak. Másodszor Jézus Lelke nem 
engedte őket, hogy Bitiniába menjenek. Harmadszor látomás jelenik meg előttük, és így értik 
meg, hogy hova akarja a Lélek vezetni őket. A Lélek tiltás, hívás és irányítás által vezet a 
helyes útra. Érzékeny, figyelő és engedelmes szív kell ahhoz, hogy a lélek vezetése 
érvényesüljön. Saját útjainknak hátat kell fordítani, és boldogan kell engedni az Isten 
akaratának tetsző útra való áthívásnak. Pál erre mindig kész volt.   

A korinthusi események is nagyon tanulságosak. Amikor kiűzték a zsinagógából, és a 
lehetőség egyre szűkült az evangélium hirdetése előtt, menni készül. Isten azonban ezt nem 
engedte. „Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak: Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: 
mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem 
van ebben a városban” (ApCsel 18,9-10). Pál másfél évig maradt. A Korinthusba írt levelek is 
bizonyítják, hogy az Úr biztatása és ígérete igaznak bizonyult. Milyen nagy veszteség lett 
volna, ha nem hallgatott volna a Lélek vezetésére.  

Rómába is a Lélek vezeti Pált. Amikor Jeruzsálemben elfogták és nagyon reménytelennek 
tűnt a helyzete, az Úr mellé állt, és ezt mondta: „Bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én 
ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned!” (ApCsel 23,11). A 
Lélek vezeti Pált nagy döntésében. A misszió szempontjából római útja óriási jelentőségű, 
történelemformáló hatású. Amikor a tengeren hatalmas viharba kerülnek, és már minden 
reményt elveszítettek, hangzik a biztatás: „Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod” 
(ApCsel 27,24).  

Nemcsak Pál életében figyelhető meg a Lélek vezetése. Ha valóban Isten gyermeke vagy, 
téged is a Lélek vezet. Pünkösdkor teljes szívvel kérjed és engedjed, hogy valóban irányítsa, 



 3 

vezérelje gondolataidat, döntéseidet. „Ne a test legyen Urunk, kit követni indulunk; Lelked 
szóljon csak velünk, mert mi rája figyelünk. Lásd, Uram, mi Lelkedet kérjük, aki hűn vezet; 
föl ne tartsa semmi gát, hadd jelentse meg magát, szíveink töltse be mind örökre szent heve” 
(Hallelujah 12, 2). 

Istentől gazdagon megáldott Pünkösdöt kívánunk Mindenkinek. 
Pótor János lelkipásztor 

GGGyyyüüüllleeekkkeeezzzeeetttüüünnnkkk   éééllleeetttééérrrőőőlll   

HHHúúússsvvvééétttiii   ÖÖÖrrrööömmmhhhííírrr   KKKllluuubbb   
Gyülekezetünk gyermekei számára legutóbb húsvét előtt szerveztünk Örömhír Klubbot. Az 
idei alkalmat április 18-án, Nagypénteken, délelőtt 9 órától tartottuk, amelyen Istennek hála 

73 gyermek vett részt. Igyekeztünk ezt az 
alkalmat sok játékkal, énekkel színesíteni. Az 
előadást az idén is Kertészné Iványi Ágnes, a 
VISZ munkatársa tartotta, aki szép, színes, 
nagyméretű képekkel szemléltette „A 
legnagyszerűbb történet, amelyet valaha is 
elmondtak” című anyagot. Elmondta, a 
Biblia legfontosabb üzenete az, hogy „Úgy 
szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen” (János 3,16). Isten 
szeret. Ő maga a szeretet. Mindent azért tesz 
vagy gondol, mert szeret. Nem múlik el 

egyetlen pillanat sem úgy, hogy Isten ne szeretne. Ezért is van múlt időben. Kezdettől fogva 
szeretett, most is szeret, és mindig szeretni fog. Sokszor olyan könnyű mondani, hogy 
szeretlek, de a tetteink, cselekedeteink mást mutatnak. Isten nem csak mondja, hogy szeret, Ő 
tett is valamit: Egyszülött Fiát adta oda Értünk. Hiszen Isten kijelenti, hogy az ember bizony 
elveszhet. Az az ember veszik el, aki örökre távol marad Istentől, és halála után a kárhozatba, 
az örök büntetés helyére kerül. Isten éppen ezt nem akarja. Elmondja, hogy bárki 
megmenekülhet, aki hisz Jézusban, vagyis elhiszi, amit Jézus tett érte. Történetünkből 
megtudhatjuk, miért igaz az, hogy az Úr Jézus 
csodálatos Megváltó, Szabadító. A Bibliából 
tudjuk, hogy Istennek terve volt Jézus 
Krisztussal. A rosszaságaid miatt büntetést 
érdemelsz: örökre távol kellene élned Istentől. 
Ám ha valaki átvállalja a büntetésedet, akkor 
te megmenekülhetsz. Erre egyetlen egy valaki 
vállalkozott: az Úr Jézus.  „A mi vétkeink 
miatt kapott sebeket” (Ézs 53,5). Mivel neki 
nem volt bűne, magára vehette a te bűneidet. 
Úgy váltott meg a bűn hatalmából, hogy a 
büntetésedet is átvállalta.  

Az Úr Jézus csodálatos Megváltó, aki annyira szeretett téged és minden embert, hogy kész 
volt erre a nagy áldozatra értünk. Harmadnapon feltámadt a halálból és előrement helyet 
készíteni nekünk. Most a mennyben él teljes dicsőségben. Imádkozik mindazokért, akik 
elfogadták Öt Megváltójuknak. 



 4 

A történet elmondása után kézműves foglalkozásra került sor, ahol húsvéti füzetet, virágdíszt 
készítettünk, amit aztán haza is vihettek a gyerekek. Sokat játszottunk pl. csoki tojás és csoki 
nyuszi kereső versenyt rendeztünk, amit el lehetett fogyasztani, a finom szörp és nápolyi 
kíséretében. Azt hiszem, mindenki az örömtől és a sok meglepetéstől boldogan tért haza. 
Istennek hálát adva ismét egy tartalmas délelőttöt tölthettünk együtt.  

Ádámné Rácz Lívia  
 

BBBaaabbbaaa---mmmaaammmaaa   kkkllluuubbb   222000111444...   
Istené legyen a dicsőség, hogy egy kis szünet után újra elindult a Baba-mama kör. Az alkalom 

2014. május 14-én volt, témája: "Kicsoda a 
gyermek?". A Zsoltárok könyve 127. 
részének 3. verse alapján kerestünk választ a 
kérdésre: "Az Úr ajándéka a gyermek, az 
anyaméh gyümölcse jutalom." Az 
anyukáknak lehetőségük volt feltenni Kurucz 
Anna védőnőnek a gyermekneveléssel 
kapcsolatos kérdéseiket, tapasztalatot cserélni 
egymással, beszélgetni, a gyerekek is nagyon 
örültek egymásnak.  Folytatás június 4-én lesz. 

Szeretettel hívok és várok minden kismamát, 
anyukát és kisgyermekét.          Balázsné D. Zs. 

 

AAAnnnyyyááákkk   nnnaaapppjjjaaa   
"Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél. Csalóka a báj, 
mulandó a szépség, de az Urat félő asszony dicséretre méltó."  

Példabeszédek 31,10.30 

Május első vasárnapján azokat az édesanyákat, nagymamákat ünnepeljük, akik világra hoztak 
és felneveltek bennünket. Ezzel a szerepükkel tulajdonképpen bekapcsolódtak abba a teremtő 
és fenntartó munkába, amelyet Isten végez. 
Ebben a nemes küldetésben természetesen 
mindkét szülőnek óriási szerepe van. Az 
édesanyák ugyanis csak ott és akkor tudják 
jól végezni feladatukat, ahol az édesapák 
támogatására lelnek. Az anyai hivatás tehát 
csak közösségben képzelhető el. 

Az Anyaszentegyházhoz tartozásunk arra 
figyelmeztet bennünket, hogy földi szüleink 
megbízatást teljesítenek és igazából 
mindannyiunk Atyja az az Isten, aki fiát 
küldte el ebbe a világba, hogy első, nagy 
testvérünkké legyen, és visszavezessen 
bennünket abba a szülői házba, amelyből bűneink által elszakadtunk. A Szentlélek Isten 
munkálja bennünk az akarást, hogy visszataláljunk mennyei elhívásunkhoz.  

Anyák napját ünnepelve tesszük ezt az Isten házában, hálát adva édesanyánkért, 
nagymamáinkért. Tesszük ezt örömmel, imádságos szível, őszinte köszönettel. Emlékező 
szeretettel gondolunk ma Rájuk, legyenek akár itt, együtt velünk, vagy kinn a temetőben… 
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Igen, az anyák gondoskodó szeretetét, értünk hozott áldozataikat illő megköszönni, és 
nemcsak ma – csak erről máskor hajlamosak vagyunk megfeledkezni. 

Együttlétünk meghittségét gyermekeink anyák napi köszöntője tette még kedvesebbé. Minden 
gyermek izgatottan készült erre a napra, hogy a templomban köszönthesse kis versével, egy 
szál virággal édesanyát.  

Ki az, aki ápol születésem óta,  
Testemet, lelkemet a bajtól is óvja? 
Ki tanított engem, Isten szent nevére, 
S ha baj vagy bánat ér,  ki ölel szívére? 

Könnyes lesz a szemem, ha róla beszélek,  
Az Én édesanyám ez az áldott lélek. 
És szívemnek nincs szebb kívánsága, vágya 
Csakhogy Őt az Isten ezerszer megáldja. 

Az istentisztelet végén az édesanyákat, nagymamákat és minden nőt saját készítésű 
ajándékkal leptek meg a gyerekek.                              

Szőkéné Szántó Erika 

CCCsssaaalllááádddiii   nnnaaappp   aaa   SSSaaarrreeeppptttaaa   dddooolllgggooozzzóóóiiinnnaaakkk   ééésss   cccsssaaalllááádddtttaaagggjjjaaaiiikkknnnaaakkk   
A Sarepta Református Idősek Otthona dolgozóinak már évek óta szinte hagyomány, hogy 
májusban Nagytiszteletű Pótor János intézményvezető családi napot szervez. Így volt ez 
2014. május 10-én is. Erre az alkalomra a dolgozók szeretettel készülnek, hiszen jelen van a 
család apraja-nagyja. 

Közös énekléssel, imádsággal, igehirdetéssel kezdődött a napi program: János Jelenésekről 
19. rész, 11-21-ig terjedő igeszakaszból szólt hozzánk Isten igéje: „Fehér lovon ülő lovas 
képében Krisztus jelenik meg”. Ruháján és derekán olvasható felirat: „Királyoknak Királya és 
Uraknak Ura”. Az ige üzenete felénk, hogy egyedül őt szolgáljuk, neki tetsző életet éljünk.    

Ezután szabad program kezdődött, finom, frissen sült húsok, gyümölcsök, sós tészták, üdítők, 
minden, ami szem, szájnak ingere került fel az asztalra. Jó volt nézni, hogy milyen jó 
étvággyal fogyasztották a finomságokat. Sok színes programban lehetett részt venni, pl. 
csapatjáték. Négy csapat volt és különböző ügyességi, szellemi feladatokat kellett 

végrehajtani. A versenyben résztvevők 
ajándékokat kaptak.  

Egy órakor megérkezett a kisvonat, ami 3 órán 
keresztül sokszor bejárta a falu utcáit, amit 
nagyon élveztek az utasok és az utcán 
közlekedők is. Nyíregyházáról érkezett egy 
fiatal házaspár, akik csoportonként kézműves 
foglalkozást tartottak. Nem maradt el a focizás 
sem, amit nagyon élveztek a kicsik és a nagyok 
egyaránt. Focizás után összepakolás 
következett, majd mindenki elfáradva elindult 
hazafelé.  

Ezúton is megköszönjük Pótor János tiszteletes Úrnak ezt az alkalmat, hogy a szeretet által 
össze, egybe gyűjtötte a családokat. Isten áldása legyen életén és szolgálatain! 

Kiss Andrásné gondnok 

   

„„„AAA   LLLéééllleeekkk   gggyyyüüümmmööölllcccssseee   pppeeedddiiiggg:::   ssszzzeeerrreeettteeettt,,,   ööörrrööömmm,,,   bbbééékkkeeesssssséééggg,,,   tttüüürrreeellleeemmm,,,   ssszzzííívvveeesssssséééggg,,,   
jjjóóósssááággg,,,   hhhűűűssséééggg,,,   ssszzzeeelllííídddssséééggg,,,   ööönnnmmmeeegggtttaaarrrtttóóózzztttaaatttááásss...”””      

GGGaaalllaaatttaaa   555,,,222222---222333   
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GGGyyyeeerrrmmmeeekkknnnaaappp   aaazzz   ooovvviiibbbaaannn!!!   
2014. május 21-én, szerdán, a Sarepta lakóinak színjátszó csoportja a közelgő gyermeknap 
alkalmából meglátogatta a helyi óvodásokat. Lakók és dolgozók közösen adták elő az 
Aranyszőrű bárány című magyar népmesét, mely nagy népszerűségnek örvendett az óvodások 
körében. 

Ezután az ovisok énekeltek számunkra néhány mutogatós éneket, amit a hittanórákon 
tanultak.  

Megajándékoztunk minden gyermeket a lakók által készített édességgel díszített 
papírsárkánnyal, és minden csoportot játékokkal. Végül az óvónők vendégeltek meg minket 
finom süteménnyel és üdítővel. Nagyon jó volt együtt lenni! 

Balázsné Dicső Zsuzsanna 

   

HHHooonnnlllaaappp   
Megújult egyházközségünk honlapja, mely segítségével immár az interneten is nyomon 
követhetjük gyülekezetünk életét. A színes beszámolók mellett képeket, cikkeket, értékes 
írásokat igyekszünk közzétenni. A Gyülekezet / Énekkar pont alatt is hasznos anyagok várják 
a látogatókat. Korábbi gyülekezeti újságaink is megtekinthetőek, letölthetőek (Gyülekezeti 
újság menüpont). A honlappal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat, megjelentetni kívánt 
anyagokat szívesen látjuk. A honlap címe:  

refor.honlap.hu 

Az újságban szereplő programokhoz kapcsolódóan keressünk fel honlapunkon a Gyülekezet / 
Képek, gyülekezeti élet menüpontot!  

Balázsné Dicső Zsuzsanna 

TTTúúúrrrmmmeeezzzeeeiii   EEErrrzzzsssééébbbeeettt:::   PPPüüünnnkkkööösssddd   uuutttááánnn   

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 

Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 

Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. 

Csendesen várni - várni, hinni, kérni! 
Aztán - boldog pünkösd utánba érni! 

S pünkösd után - szent égi erőt-vetten, 
pünkösd után - Lélekkel telítetten. 
pünkösd után - bátor tanúvá lenni, 
pünkösd után - régit kárnak ítélni. 
Krisztusnak élni és másoknak élni, 
minden mennyei kincset elfogadni, 
és pünkösd után - adni, adni, adni! 
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HHHááánnnyyyffféééllleee   kkkeeerrreeessszzztttyyyééénnn   vvvaaannn???      
• Sötétkamra keresztyén: Hitéletét sötétben éli, hogy más meg ne lássa. (Luk 9,26)  

• Novemberi keresztyén: Közelében az embert a hideg rázza. November hónapja ködös. (1Kor 
13,1)  

• Nézőközönség keresztyén: Ott ül a tribünön, lelkesedik, érdeklődik, de nem vesz részt 
semmiben. (Péld 20,4)  

• Porcelán keresztyén: Vigyázva kell bánni vele; törékeny, érzékeny, sértődékeny. (Kol 3,13)  

• Kirakat keresztyén: Szépen mutat…(1Sámuel 16,7)   

• Látszat keresztyén: Egy képet mutat, ami más, mint a valóság. (Mt 23,27-28)  

• Névleges keresztyén: Csak a neve az…. (Mt 12,33)  

• Tamáskodó keresztyén: Csak azt hiszi, amit lát. (János 20,29)  

• „Isten ments” keresztyén: Péter a szenvedésnek a gondolatától is visszariadt. (Mt 15,24-25.)  

• Ágaskodó keresztyén: Csak egy fontos kérdést ismer: Ki a nagyobb? Természetesen 
önmagát tartja a legnagyobbnak. (Mk 10,43-45)  

• Világító lámpás keresztyén: Akinek a világossága úgy fénylik az emberek előtt, hogy azok 
látván a jó cselekedeteiket dicsőítik az ő Mennyei Atyjukat. (Mt 5,16) 

BBBeeemmmuuutttaaatttkkkooozzzááásss   
Szappanos Kitti vagyok, V. éves teológus-lelkész szakos hallgató. Édesanyám még 
kisgyermekkoromban elhunyt rákos megbetegedésben, viszont édesapám hamar újra 
házasodott, s így bátyámmal kaptunk új anyukát és később egy kistestvért. Szüleim házassága 
viszont megromlott, s ezért 2006-ban elváltak. Édesapám új életet kezdett, így anyukám 
vállalta magára nevelésünket. Én még a mai napig is vele élek, bátyám már dolgozik, az 
öcsém pedig most I. éves katechéta- lelkipásztori munkatárs szakos hallgatója a Debreceni 
Református Hittudományi Egyetemnek.  

Békés megyéből, a Gyula- Gyulávári gyülekezetből származom, itt is konfirmáltam. Isten 
igéjével először, mint a gyulai Karácsonyi János Katolikus Gimnázium hatosztályos tagozatán 
tanuló diák találkoztam. Itteni tanulmányaim nagyban meghatározták elhívatásom 
kialakulását. Az érettségi után egyből, és kizárólagosan felvételiztem a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetemre. Tanulmányaimban előrehaladtam, jelenleg V. éves vagyok, viszont 
ebben az évben még nem kerülök ki segédlelkésznek, tanulmányi okokból kifolyólag. A 
teológia területén belül érdeklődésem a vallástudományok, vallásfilozófia, dogmatika felé 
irányultak. Szabadidőmben legszívesebben olvasok, zenét hallgatok, a barátaim társaságában 
kikapcsolódok. Életem párját az egyetem közösségén belül találtam meg, vele immár 2 éve, 
hogy együtt vagyunk. 

Életem célja az, hogy Istent dicsőítsem, hirdessem, róla bizonyságot tegyek, és Őt 
megismertessem másokkal. Szeretném mindazt az áldást, szeretetet és kegyelmet, amit én az 
életemben kaptam, megosztani másokkal, és megmutatni, hogy a mi Urunk valóban élő Úr, 
aki mindig mindenkire gondolt visel, és nem hagyja el az Őt szeretőket. Ezért szeretnék 
lelkipásztor lenni, hogy egy gyülekezet közösségében, mint egy nagycsalád tapasztalhassuk 
meg a mi Atyánk áldásait.  

Ezzel a lelkülettel kívánok a gyülekezet egészének áldott, lélekben megszentelt ünnepi 
készülődést, tudva, a mi Urunk elküldte a Pártfogót, hogy ne legyen kétségünk Őfelőle. 
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ÜÜÜnnnnnneeepppiii   gggooonnndddooolllaaatttoookkk   
„Egy nyelvet másképpen tanít a nyelvtanár és másképp az édesanya. A nyelvtanár a diák 
elméjéhez fordul, az édesanya a gyermek szívébe ülteti bele az ’anya’-nyelv szókincsét, 
nyelvtani, szóképzési szabályait… A Szentlélek úgy tanít, mint az édesanyák. Életünket 
értelmezi a tanításával s viszont. Ezért lesz eleven igazságunk, amit tőle tanulunk… Az 
emlékezés megint kétféle lehet. Némelykor úgy emlékezünk valamire, hogy minél 
világosabban kirajzolódik előttünk, annál tisztábban érzékeljük a távolságot, amely közénk 
nyílt, s amelyet egyre növel köztünk az idő múlása. Látjuk emlékezetünkben egy ember arcát, 
fölcsendül bennünk a hangja, de az ember, a valaha kimondott szó nem azt jelenti számunkra, 
amit annak idején. Az emlékezés másik fajtája viszont elevenen közelbe hozza azt, ami valaha 
volt. Áthidalja az idő szakadékát, és úgy állít elénk régvolt eseményeket, mint amelyek ma is 
meghatározzák lépéseinket, fontosabbak, élőbbek a közelmúlt találkozásainál, épp most 
elhangzó, de örökre elröppenő szavaknál. Az ilyenfajta emlékezés nem a körvonalak pontos 
fölidézésével bíbelődik, nem a részletekhez hű, hanem az egészhez, s annak is a jelentését 
emeli ki mind világosabban. Ezért nem szegényül idők során, hanem gazdagodik. Így 
emlékeztet a Lélek Jézusra.”                     (részlet Jelenits István: Betű és lélek című művéből) 

AAA   ssszzzeeerrreeettteeetttrrrőőőlll   
A szeretet sokunk számára bizonytalan fogalom, nem igazán tudjuk, mit jelent, amikor 
beszélünk róla. A szeretet az egymás iránti legmagasztosabb érzés, és az Úr Jézus szellemileg 
azt igényli, hogy ez a szuverén elsőbbség Őt illesse meg (Lk 14,26). Ha a „szívünkbe áradt az 
Isten szeretete a nekünk adatott Szent Lélek által” (Róm 5,5), akkor nem nehéz őt az első 
helyre tenni. De ezt gyakorolnunk kell, hogy lássuk azokat munkálkodni az életünkben, hogy 
„általuk isteni természet részeseivé legyetek” (2Pt 1,3-11). 

Az első, amit Isten tesz, a kétszínűség, a büszkeség, és az önteltség eltávolítása az életünkből. 
A Szentlélek feltárja előttünk, hogy Isten nem azért szeret bennünket, mert szeretetre méltók 
voltunk, hanem, mert természetéből eredően teszi ezt. Most arra utasít, hogy az Ő szeretetét 
gyakoroljuk mások iránt, és azt mondja: „Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek 
egymást, ahogyan én szerettelek titeket” (Jn 15,12). „Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy 
szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben” (Jn 15,9) ez a fajta szeretet nem 
pártfogolja a  szeretetlenséget – ez az Ő szeretete, és bizonyítékul fog szolgálni napról napra. 

„… az Úr… türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek…” (2Pt 
3,9), olvassuk a Bibliában. Nézzünk a szívünk mélyére, és jusson eszünkbe, milyen 
csodálatosan törődött velünk! Az a tudat, hogy Isten határtalanul szeret bennünket, arra 
késztet, hogy hasonlóan szeressünk másokat. Bosszankodhatunk például, ha egy szokatlanul 
fárasztó emberrel együtt kell élnünk. De gondoljuk csak meg, milyen bántóan viselkedtünk mi 
Istennel! Készen állunk-e teljesen azonosulni az Úr Jézussal, hogy élete és kedvessége 
folyamatosan betöltse lényünket? A természetes szeretet és Isten mennyei szeretete csak 
akkor marad meg és növekedik bennünk, ha az számunkra táplálék. A szeretet belülről fakad, 
de fegyelem által kell gyakorolni.                                                                   Oswald Chambers 

FFFüüüllleee   LLLaaajjjooosss   :::   PPPüüünnnkkkööösssdddkkkooorrr   
Tüzek jönnek, különös lázak: 

Lélek járja által a házat. 
Szárnyas remény lobog fel bennünk, 

Szólnunk kell és valamit tennünk, 
Amit az Úr tűzlángja mível, 
Szétfutni a hatalmas hírrel: 

A szeretet ímé kiárad, 
Nem lesz vége még a világnak, 
Jézus Krisztus itt jár keresvén… 
Fehér zászló lobog keresztjén, 
Út lett nekünk, igazság, élet 

Átöleli a mindenséget.
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HHHaaatttááárrroookkk   
„[az apostolok] megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, 
ahogyan a Lélek adta nekik … összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a 
maga nyelvén hallotta őket beszélni.” Apostolok Cselekedetei 2,4-6 

A pünkösdi történések egyik különös jele volt a nyelveken szólás eseménye, ti. hogy a 
Jeruzsálembe érkező különböző nemzetiségű és nyelvű emberek a maguk nyelvén hallották 
beszélni az apostolokat. Mózes első könyvének 11. részében azt olvassuk, hogy a teremtés 
után „az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt.” Ezt az egyféle nyelvet zavarta 
össze Isten a bábeli torony építésekor, amikor az emberek Isten ellen összefogva, égig érő 
tornyot akartak építeni a saját dicsőségükre. Ez a „nyelvzavar” nemcsak egymást megértését 
akadályozta, hanem falakat is emelt az emberek közé. Történelmünket azóta is a különböző 
nyelvű népek, nemzetek közti feszültségek, konfliktusok, nemritkán háborúk kísérik. 

Pünkösdkor azonban a sokaság a saját nyelvén hallotta az apostolokat beszélni – mert a 
Szentlélek elkezdte ledönteni ezt a válaszfalat. De a Szentlélek nemcsak ezeket a falakat 
döntötte le. Nemsokára azt olvassuk, hogy megtért 3.000 ember, és ezek „pedig, akik hittek, 
együtt voltak, és mindenük közös volt” (ApCsel 2,44). Kezdtek ledőlni az anyagi 
válaszfalak is! Sőt, mivel abban a korban a vagyon szorosan összefüggött a társadalmi 
pozícióval, így nemcsak az anyagi, de a társadalmi rangok közötti válaszfalak is bomladozni 
kezdtek. Két verssel később ezt olvassuk: „mindennap állhatatosan, egy szívvel, egy 
lélekkel voltak a templomban”. És ha megkérdezzük, hogy mi a magyarázata annak, hogy 
eltűnnek ezek a – nyelvi, műveltségbeli, faji, vagyoni – határok, akkor ennek egyetlen 
magyarázata van: kitöltetett a Szentlélek.  

A pünkösdi történet azt is elmondja, hogy hogyan végezte ezt a munkát a Szentlélek. Azt 
olvassuk, hogy Jézus tanítványai előálltak, ott az utcán, és elkezdtek beszélni egy személyről 
– Jézus Krisztusról. Arról, hogy mi történt nem régen. Hogy Jézus Krisztus a keresztre vitte a 
mi bűneinket és elszenvedte az érte járó büntetést. És Jézus azért vitte a keresztre a mi 
bűneinket, mert bennünket Istentől, a legfőbb jótól, a bűneink választanak el. Ennek kell 
valamiképpen elkerülni az útból! Erről beszéltek az apostolok: Jézus Krisztus a golgotai 
keresztre vitte a ti bűneiteket, meghalt értetek, azután feltámadt, és lebontotta a legélesebb 
határt. Lebontotta a legfélelmetesebb „vasfüggönyt” – ami Isten és köztünk van. Amikor a mi 
Urunk bemutatta az áldozatát a kereszten értünk, a templom kárpitja kettészakadt. Szabad lett 
az út az Istenhez. Mehet az ember az Istenhez, elfogadhatja a kegyelmét.  

A Szentlélek ezen munkálkodik, hogy lebontsa a vasfüggönyt, ami Isten és köztünk van. És 
amikor egy ember elhiszi, hogy Jézus az én bűneimért is meghalt, és Isten nekem is 
bűnbocsánatot kínál, amikor ezt valaki hittel elfogadja, akkor annak az életében belső falak 
omlanak le. És ha ez megtörtént, akkor kezdenek lebomlani a „kisebb” határok is. Utána jöhet 
a kisebb „vasfüggöny” - ami ember és ember között van. 

Az első keresztyén gyülekezet olyan emberekből állt, akik vállalták mindenki előtt azt, hogy 
az életünkben leomlott egy vasfüggöny. A bűn vasfüggönye. És azóta is így növekszik Isten 
gyülekezete. És ahol szól az ige, ott a Szentlélek munkálkodik. És attól, amit a Szentlélek 
végez egy ember életében és szívében, meggyógyul az ember.  

Talán nem is tudod, hogy miközben hallgatod vagy olvasod az igét, és talán ellenkezel vele, 
vagy tetszik neked, nem tudsz szabadulni egy-egy mondattól, vagy vitatkozol vele – ez azt 
jelzi, hogy a Szentlélek munkálkodik. Kérdés az, hogy a te életedben sikerült-e már ez a 
határbontás. El tudod-e mondani, hogy Jézus és köztem nincs válaszfal. És ha ezt el tudod 
mondani, akkor pedig legyél a Szentlélek munkatársa – aki bontja a válaszfalakat családban, 
gyülekezetben, a társadalomban.                                                                               Balázs Ottó 
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JJJuuubbbiiillleeeuuummmiii   kkkooonnnfffiiirrrmmmáááccciiióóóiii   tttaaalllááálllkkkooozzzóóó   –––   aaa   JJJééézzzuuusss   KKKrrriiissszzztttuuusssbbbaaa   vvveeettteeetttttt   hhhiiittt   vvvéééddd   mmmeeeggg   
„Íme az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, 

bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem.” 
Jelenések 3,20 

Jubileumi konfirmáltak találkozójára hív a harang (de azért az e-mail, a személyes látogatás, 
telefon, meghívó levél) s általuk az élő Isten 2014. június 8-án, vasárnap, az őri református 
templomba. Az 1944 és 1984 között konfirmáltak közül azokat szólítottuk meg akik 30, 40, 
50, 60, 70 éve konfirmáltak.  Ebben az öt évfolyamban összesen 119-en konfirmáltak. Nagy 
gyülekezeti összefogással, keresés, s „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 szeretetvendégségre kerül sor a gyülekezeti teremben.  

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

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. 

AAAdddtttaaa   aaazzz   ÚÚÚrrr!!!   
Adta az Úr, hogy ne csak feltámadás legyen 
Hogy sok bűnös a hitéről őszintén vallást tegyen 
Adta az Úr, hogy a Húsvétot kövesse a Pünkösd ünnepe 
Hogy az igét sok áldott emberbe beleültesse 
Adta az Úr, hogy ezáltal sokan hívővé lettek  
És öröm, hogy tanúja volt az első gyülekezetnek 
Adta az Úr, hogy azóta sem halt ki a keresztyénség 
Pedig nincs rosszabb a bosszuló ellenségnél 
Adta az Úr, hogy bártan örülhess ezen az ünnepnapon  
Mert az első gyülekezet után a többi is kegyelmet kapott! 

                                                Czomba Sándorné 

 

KKKeeerrreeessszzztttrrreeejjjtttvvvééénnnyyy   
Fejtsd meg a rejtvényt, majd a megjelölt függőleges betűkből elolvashatod a megfejtést!  

A megfejtéseket, kérjük a lelkészi hivatalba eljuttatni 2014. június 22-ig. 

A megfejtők között június 29-én, a délelőtti istentiszteleten értékes ajándékokat sorsolunk ki! 

1. Pünkösdöt megelőző nagy ünnepünk. 
2. Ennyi tanítványa volt Jézusnak. 
3. Az Úr Jézus feltámadása után, hány napig maradt a földön? 
4. Így hívták Jézus egyik testvérét? 
5. Helytartó volt Jézus idejében. 
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6. Milyen írás volt a Jézus keresztje feletti táblán? 
7. Hogy hívták azt az apostolt, aki Jeruzsálemben a különböző országokból jött emberek 

előtt bátran beszélt Jézus Krisztusról? 
8. „Aki segítségül hívja az Úr nevét, ………..” (ApCsel 2,21) 
9. Hány ember tért meg az első Pünkösdkor? 
10. Jézus mennybemenetelét 40 nappal Húsvét után ………… ünnepeljük. 
11. A Szentháromság hányadik tagja a Szentlélek? 
12. „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, 

………….. bocsánatára,” (ApCsel 2,38) 
13. és ……………… a Szentlélek ajándékát”. (ApCsel 2,38) 
14. Mióta ünnepeljük az Anyaszentegyház születését? 
15. Ez az egyik jel, ami kísérte a pünkösdi eseményeket. 
16. Mindnyájan megteltek ………, és különféle nyelveken kezdtek beszélni” (ApCsel 2,4) 
17. „Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy ….. voltak a templomban” (ApCsel 2,46) 
18. Hogy hívták azt az apostolt, aki Júdás utódja lett? 
19. Ez a másik jel, ami kísérte a pünkösdi eseményeket. 
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GGGyyyeeerrrmmmeeekkkiiisssttteeennntttiiissszzzttteeellleeettt   

Kedves Gyerekek! Ne felejtsétek el, ha 
vasárnap, akkor gyermekistentisztelet! Sok 
szeretettel várok minden óvodást és 
általános iskolást vasárnap délelőttönként 
fél 11-re!  

Szüleitekkel vagy nagyszüleitekkel együtt 
gyertek a református templomba, ahonnan 
a közének alatt átmegyünk a közösségi 
házba, a gyermekistentisztelet színhelyére. 
Lesz bibliai történet, ének, aranymondás, 
játék, udvari játékok (hinta, csúszda)… 

 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. 

 

ÓÓÓvvvooodddááásssoookkk   ééésss   iiissskkkooolllááásssoookkk   fffiiigggyyyeeellleeemmm!!!   
Gyermek és Ifjúsági Konferenciánkat idén is megrendezzük, immáron 31. alkalommal! A 

Konferencia témája: Szólj Uram! Sámuel élete Időpontja: 2014. július 15 -19-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   
Június 2-6.    1900 Bűnbánati úrvacsorai előkészítő istentisztelet a 

templomban 
Péntek                       /jún. 6./   1030 Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek számára 

házi úrvacsora előre bejelentett igény szerint 
Szombat                   /jún. 7./   1900 Istentisztelet a templomban a legátus szolgálatával 
Pünkösd I. napja      /jún. 8./     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     /jún. 9./     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!! 

 


