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ÜZENETÜZENETÜZENETÜZENET        
 Az Őri Református Egyházközség 

         pünkösdi lapja – 2019. június 

                   Pünkösdi gondolatok 

„Megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” 

Ige: Apostolok cselekedetei 2,37-41 

Kedves Testvéreim! Nagy szeretettel köszöntöm 
az Üzenet minden kedves olvasóját 2019 
Pünkösdjén! Nagyon fontos világosan látnunk, 
hogy Isten nagy szabadítása egyszeri nagy 
esemény ezen a világon.  
1. Istenünk szabadító tervében másodpercre 
pontos eseményekről van szó. Nincs benne 
késés, sietés, bizonytalanság vagy bármiféle 
halasztás. Amint a teremtés csodálatos történetét 
biztos kézzel vitte végbe Atyánk, úgy a 
megváltás eseménye is Isten örökkévaló terve 
szerint ment végbe. Jó ezt tudni, hogy földi 
éltünk, és az örök életünk ezen a sziklaszilárd 
alapon nyugszik. A Galatákhoz írt levélben ezt 
olvassuk karácsonyról: „Amikor eljött az idő 
teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól 
született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény 
alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá 
legyünk” (Galata 4,4–5). Amikor eljött az arra 
alkalmas idő, az idők teljessége, hosszú 
évezredek előkészítő munkája után érkezett meg 
a Megváltó. 
Nagypéntek és húsvét eseménye ugyanilyen 
pontosan történt.  Isten úgy intézte, hogy a mi 
húsvéti bárányunk, Jézus Krisztus, Isten Báránya 
a páska ünnepén szenvedett kereszthalált. A 
páska a zsidó nép legnagyobb ünnepe. Az 
Egyiptomból való szabaduláskor vágták le a 
bárányt, ennek emlékére minden évben 
megünnepelték a páskát. 
2. Húsvét után ötven napra jött el Pünkösd. Az 
ünnep neve a görög „pentekoszté”, ötvenedik 
szóból származik. Ezt mondjuk magyarul 
pünkösdnek. Ez is pontosan időzítve volt. A 
zsidók a páska utáni ötvenedik napon tartották az 
aratási ünnepet, amikor sokan jöttek különböző 

országokból Jeruzsálembe. Ezen a nagy ünnepen 
töltötte ki Jézus az Atyától kapott Szentlelket.  
Felfedezhetjük a csodálatos menetrendet, és 
imádjuk a mi Urunkat, aki ilyen hatalmas 
ajándékot készített nekünk. 
3. Ezeknek az eseményeknek a sorrendje nem 
cserélhető meg. Jézus a mennyből a földre 
érkezett, testet öltött, elvégezte munkáját, 
tanított, gyógyított, életét adta értünk, feltámadt, 
majd visszatért a mennybe. Munkája csodálatos 
megkoronázásaként küldte el nekünk áldott 
Szentlelkét.  Nagyon elgondolkodtatóak Jézus 
azon mondatai, amiket a lombsátrak ünnepén 
mondott Jeruzsálemben: „Az ünnep utolsó nagy 
napján felállt Jézus, és így kiáltott: Ha valaki 
szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz 
énbennem, ahogy az Írás mondta, annak 
belsejéből élő víz folyamai ömlenek! Ezt pedig a 
Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak 
kapni, mert még nem adatott a Lélek, mivel Jézus 
még nem dicsőült meg.”  (János 7, 37–39). 
Hogyhogy nem adatott a Lélek? Hiszen a Lélek 
öröktől fogva való Isten. Már a Teremtés 
hajnalán az Isten Lelke lebegett a vizek fölött. 
Isten Lelkének a munkája, hogy a káoszból 
kozmosz, a kietlenségből és sötétségből 
rendezett világ lett. Aztán egy-egy ember, főleg 
a próféták és a királyok megkapták Isten Lelkét. 
Ezért érthető Mózes könyörgése: „Bárcsak az Úr 
egész népe próféta volna, és nekik is adná lelkét 
az Úr” (4Mózes 11,29)! Jézus tehát a pünkösd 
előtti időszakról szól. 
4. Isten azonban megígérte: „Azután kitöltöm 
majd Lelkemet minden emberre” (Jóel 3,1). Jóel 
próféciája pünkösdkor valóra vált. Pünkösd óta 
minden ember részesülhet a Szentlélek 
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ajándékában. Hogyan valósulhat ez meg? 
Egyszerű hasonlat lehet a vidámparki kisautók 
működése, amelyek felett elektromos vezeték 
feszül. Amelyik autó az áramszedőjét a 
vezetékhez érinti, bekapcsolódik az áramkörbe 
és megindul. Pünkösd óta, aki hittel 
bekapcsolódik a Szentlélek áramkörébe, éljen a 
világ bármely pontján, meghallja és megérti az 
igét. Életében működik a szabadítás csodája.  
5. Nézzük meg, mi történt a tanítványokkal! 
Együtt voltak bezárkózva Jeruzsálemben egy 
emeleti szobában. Féltek, jóllehet a feltámadott 
Jézussal találkoztak már. Jézus világosan 
megígérte nekik mennybemenetele előtt, hogy 
„erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, 
és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában 
és Samáriában, sőt a föld végső határáig” 
(Apostolok Cselekedetei 1,8). Az ígéret 
pünkösdkor beteljesedett. Senki más nem kapta 
így a Szentlélek ajándékát: zúgó szél és 
lángnyelvek jelenségében. Nyelvcsoda is történt. 
Úgy tudtak szólni, hogy a különböző nyelveken 
és nyelvjárásokon beszélő emberek a saját 
nyelvükön hallották az igehirdetést. 
6. Az egyháztörténetben többször tettek 
kísérletet arra, hogy legyen új Pünkösd. Mert ha 
Isten ezt megtette akkor, megteszi máskor is. De 
kérdezzük meg, hányszor halt meg Jézus a 
kereszten? Nyilván egyszer. Így nincs új 
Pünkösd sem. Az 1900-as évek elején Los  
Angelesben az egyik gyülekezetben azt mondták, 
hogy átélték az új pünkösdöt. Földön fetrengtek, 
és különös jelenségek között vették a Lelket. Az 
újkori karizmatikus mozgalom ebből indult. 
Vannak olyan csoportok, ahol hanyatt esnek 
emberek, pedig a Bibliában nincs példa arra, 
hogy hanyatt esett valaki Isten közelében. Arra 
igen, hogy térdre estek, leborultak. Az is 
kigúnyolása Isten munkájának, ha valakivel úgy 
bánnak, hogy elveszti a tudatát, s azt sem tudja, 
hogy mi történik vele. 
A tanítványok elveszítették a tudatunkat? Szó 
sincs hanyatt esésről vagy értelmetlen beszédről. 
Erő, szeretet és józanság lelkét vették. Nagyon 
józanul élték át a rendkívüli eseményt, és rögtön 
bizonyságot tettek Isten szeretetéről. 
7. A megfeszített és feltámadott Jézust hirdetik a 
tanítványok. A Szentlelket vett tanítványok nem 
osztogattak lángnyelveket, és nem azért 
imádkoztak, hogy zúgjon a szél. Hirdették az 

igét, mert tetszett az Istennek hogy az igehirdetés 
által tartsa meg és üdvözítse a hívőket. Péter a 
Názáreti Jézusról prédikál, akit Isten jelekkel és 
csodákkal igazolt, akit keresztre feszítettek a 
bűnös emberek, akit Isten feltámasztott. „Tudja 
meg tehát Izrael háza teljes bizonyossággal, hogy 
Isten Úrrá és Krisztus tette őt - azt a Jézust, akit 
ti keresztre feszítettek” (ApCsel 2,36). 
Egy fiatal lelkipásztor a gyülekezet értelmiségi 
csoportja számára keresett valami jó témát. 
Tanácsot kért egy tapasztaltabb kollégától, bízva 
abban, hogy valami különleges javaslatot, ötletet 
kap. A bölcs válasz azonban az volt, hogy a 
legjobb téma: Jézus. Tanultnak, kevésbé 
tanultnak, fiatalnak, idősnek a legjobb téma: 
Jézus. Lehetnek más témák is, de nem Jézus 
helyett. Senki sem mehet az Atyához csakis 
általam - mondta Jézus. 
8. A Szentlélek munkája nyomán élik át a 
hallgatók, mintha szíven találták volna őket. A 
Szentlélek rávilágít a bűnre, Jézusra, a 
megváltásra. Felismerteti velünk, hogy bűneink 
mekkora batyut képeznek. Hatalmas terhet 
jelentenek, s rájövünk arra, hogy saját erőből 
nem lehet megszabadulni tőle. A Szentlélek nem 
engedi, hogy az ige a porba hulljon, hanem a 
szívünkbe vezeti, szívünket jó termőtalajjá 
formálja. Mindig a Szentlélek munkája az, 
amikor valaki bűnlátásra, bűnbánatra jut. 
A Lélek tovább vezette őket. Nemcsak 
keseregtek a bűneink miatt, hanem „ezt 
kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit 
tegyünk, testvéreim, férfiak?” Nyugtalanokká 
váltak.  Nem akarnak régi, bűnös állapotukban 
maradni. Tenni akarnak ennek érdekében. Vágy, 
készség ébred a szívükben. Ezért nem lehet a 
megtérést ráerőltetni senkire se. Egyszer csak 
szíven üt bennünket az ige és a Lélek, és akkor a 
legrosszabb és a legszelídebb ember is meglátja 
a bűneit. Akkor már nem kell rátukmálni, 
magyarázni, rávezetni, hanem meglátom, hogy 
elesett vagyok, és várom a szabadítást.  
9. Jön az útmutatás: „Térjetek meg, és 
keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus 
Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és 
megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” Megtérés, 
bűnbocsánat, Szentlélek ajándéka. Egyrészt a 
bűneim megbocsáttatnak, másrészt befogadom 
Jézust a Szentlélek által. „Akik pedig 
befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy 
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Isten gyermekeivé legyenek.” (János 1,12). Akik 
nem a természetes születés által, hanem Istentől 
születtek. Hiszen Jézus Krisztus a Szentlélek 
által jön az életünkbe. Bekövetkezik az a csoda, 
hogy nem csak velünk az Isten, hanem bennünk 
van Krisztus, a Szentlélek által. A pünkösdi 
csoda működik. Hirdetjük az igét, lesznek, akik 
feleszmélnek, és a hatása alá kerülnek. Megértik, 
hogy rendezni kell valamit, szükségem van Isten 
kegyelmére. Pünkösdkor 3000 ember tért meg és 
megalakult a jeruzsálemi ősgyülekezet. Pünkösd 
a Szentlélek kitöltetésének az ünnepe és az 
Egyház születésnapja. Milyen jó, hogy az 
ősgyülekezet örökösei lehetünk.  
10. Befejezésül egy család tanulságos történetét 
írom le. A szülők alkoholisták voltak. Sok 
nyomorúság, veszekedés volt a családban. A 
kisfiúk is vásott kölyök volt. Eljutott azonban 
egyszer egy gyermekhétre, ahol a pünkösdi 
történetről volt szó. Hallotta a tanítást, hogy lehet 
egy kis lángnyelvet kérni Istentől. Persze nem 
úgy, hogy megjelenik a szobában, hanem a 
szívünkbe jön a Szentlélek, magyarázta a 
lelkipásztor. A fiú komolyan vette és így 
imádkozott: Adj, Uram nekem is egy ilyen kis 
lángnyelvet. A szívből jövő imádság 

meghallgattatásra talált, megváltozott az élete. 
Szülei is felfigyeltek erre.  
De otthon továbbra is ugyanaz a pokol maradt. 
Amikor már nem bírta tovább bement a 
szobájába, letérdelt az ágyához, sírt és 
imádkozott. Uram adj az én anyukámnak meg 
apukámnak is egy olyan lángnyelvecskét. A 
szülők, amikor bementek a szobába épp az imát 
hallották. Nagyon magukba szálltak, mert ez az 
egész helyzet már régóta bántotta őket. Ekkor 
megkérdezték, hogy mi az a lángnyelv. A 
gyermek elmondta nekik, ahogy hallotta a 
gyülekezetben. A történet úgy folytatódik, hogy 
a szülők is kaptak ebből a lángnyelvből, és 
megváltozott az egész család élete.  
Kapaszkodjunk ezen az ünnepen is Jézus 
ígéretébe „Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok 
gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel 
inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, 
akik kérik tőle” (Lukács 11,13). Pünkösd óta a 
tied is lehet ez a lángnyelv. Kérd hittel 
Istenünktől!  

Istentől gazdagon megáldott boldog Pünkösdöt 
kívánok minden kedves Testvéremnek! 

Pótor János lelkipásztor 

GYGYGYGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐL    

Jézus mondja: „Aki tehát vallást tesz rólam az 
emberek előtt, arról majd én is vallást teszek 
mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32) 
A konfirmáció megerősítést jelent, hitünk 
megerősítését. A keresztelés során tett szülői 
ígéret folyománya, miszerint a szülők keresztyén 
hitben nevelik és neveltetik gyermeküket. 
Gyülekezetünkben a 8. osztályban van a 
konfirmáció, mely során a konfirmált ifjak a 
gyülekezet nagykorú, úrvacsorával élő tagjaivá 
válnak  
Június 2-án, a konfirmáció vasárnapján 
gyülekezetünk öt fiatalja is konfirmált, 
azaz  megerősítette hitét. Az ünnepi 
istentiszteleten a konfirmandusok számot adtak 
bibliaismeretükről, hitvallást tettek, és 
elkötelezték magukat Krisztus követésére. 
Néhány gondolat a konfirmációval kapcsolatban: 

 – Mit jelent számodra a konfirmáció? 

Dara Zsófia: „Mivel anya is konfirmált és a 
hittanórák is segítettek a döntésben, így arra az 
elhatározásra jutottam: konfirmálok. Jól éreztem 
magam a konfirmációs előkészítésen.” 
Imre Bence: „Számomra a konfirmáció azét 
fontos, mert a családban mindenki konfirmált, és 
én is szeretnék ennek részese lenni.” 
Pótor Eszter: „Azért akartam konfirmálni, hogy 
közelebbről megismerjem Jézus Krisztust, és azt, 
hogy mit tanít a hitről.” 
Szőke Zoltán: „Remek volt ez az egy év. Azért 
fontos nekem a konfirmáció, mert így közelebb 
jutok Istenhez.” 
Varga Tímea: „Azért fontos számomra a 
konfirmáció, mert a felkészítő órákon így többet 
tudhattam meg Istenről és az Ő fiáról, a Bibliáról 
és szerintem ez nagyon jó dolog.” 
Mindnyájuk életére áldást kérünk az Úrtól! 
Munkálja bennük Lelke által, hogy 
cselekedeteikkel is bizonyíthassák, hogy Őhozzá 
tartoznak!  
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Egyházközségünk gondnokának, Kiss 
Andrásnénak a konfirmáción elhangzott 
köszöntését itt 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 tegyetek. A konfirmáció 
vasárnapja református gyülekeztünkben 
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 teli 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 bíztatás 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. 

Jubileumi konfirmációi találkozó 
 – a Jézus Krisztusba vetett hit véd meg 

„Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg 
az örök életet, amelyre elhívattál, amelyből 
vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.” 
1Tim 6,12 

Jubileumi konfirmáltak találkozójára hív a 
harang – a személyes látogatás, telefon, meghívó 
levél – s általuk az élő Isten 2019. június 9-én 
vasárnap az őri református templomba. Az 1949 
és 1989 között konfirmáltak közül azokat 
szólítottuk meg, akik 30-40-50-60-70 éve 
konfirmáltak.  Ebben az öt évfolyamban összesen 
136-an voltak. Nagy gyülekezeti összefogással 
sikerült mindenkit beazonosítani és utolérni. 
Meghatóak és nagyon tanulságosak voltak a 
személyes látogatások alkalmával a 
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.  
Reméljük áldott, felemelő alkalom lesz ez, 
ünnepelteknek és ünneplőknek egyaránt. 

 „Taníts minket úgy számlálni napjainkat, 
hogy bölcs szívhez jussunk.”  

(Zsoltárok könyve 90, 12) 

1969. április 27-én több mint fél évszázaddal 
ezelőtt tettünk bizonyságot az őri református 
egyközség színe előtt mi, a következők:  
Barna Béla, Czine Irén, Czine János , Czomba 
József, Czomba Miklós, Gombita Tibor, Ilyés 
Irma, Ilyés Katalin, Kapros Jolán, Kálmándi 
János, Király Tibor, Kovács Terézia, Markovics 
Mária, Mester Sándor, Mezei Sándor, Miksi 
Ibolya, Miksi Margit, Pákh Károly, Pethő Ilona, 
Rácz Lajos, Simon László, Szabó József, Szabó 
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Károly, Szegedi Ilona, Szegedy Edit, Szikora 
Mária, Tamási Erzsébet, Tamási Ilona, Tisza 
István , Tisza Lajos , Tóth Anikó 
Abban a viszonylagos szerencsés helyzetben 
voltunk, hogy előtte folyamatos hittan oktatásban 
részesülhettünk hét éven keresztül az elemi 
iskola tantermeiben. Akkoriban még élt a 
paraszti társadalom hagyománytisztelő életvitele 
és csak nagyon kevesek nem követték ezt a 
többszáz éves szokást. Így tudtuk jól, hogy 
konfirmáció minden évben van, természetesen, 
ha valaki nyolcadikos lesz, annak tehát 
bizonyságot kellett tennie a gyülekezet színe 
előtt. Életre szóló élmény volt ez mindenféle-
képpen és hosszú idő eltelte után is emlegették a 
felnőttek. Igazi megmérettetés a falu 
nyilvánossága előtt, egyfajta belépő az életbe.  
Bittó Zoltán lelkipásztor volt a felkészítőnk és 
tőle részesültünk előtt hét éven át 
vallásoktatásban. Ő kiváló „magvető” volt, aki 
önmagát nem kímélve igyekezett velünk 
megismertetni a Bibliában foglaltakat a 
keresztyén egyház megszületéséig (pünkösd) sőt 
még a reformációról és a gályarabokról is 
megemlékezett. Mi voltunk az utolsó osztály, 
akit felkészített!  
Amikor nyolcadik osztályba léptünk, a hosszúra 
nyúlt felkészítés ellenére a 90 kérdésre adott 
válaszok megtanulása és az énekek elsajátítása 
nagyon is nehéz feladatnak ígérkezett. A tanulás 
előrehaladtával egyre inkább úgy tűnt, hogy a 
hosszúnak tűnő idő egyre kevesebb, talán elég 
sem lesz? Szeptemberben még távolinak tűnt a 
következő év áprilisa, de egyre csak 
elközelgetett!  A felkészítés már a lelkészi 
hivatalban történt, ami eleve szokatlan volt. A 
falon térkép volt melyről megtudhattuk, hogy Őr 
a Nyírségi egyházmegye része. Kezdett a világ 
kitárulkozni, ami kíváncsivá, de inkább félénkké 
tette a tizenéves emberpalántát. Elhagyni a 
gyermekséget, és az ismeretlen felnőtti 

felelősségbe belépni, nem is volt annyira vonzó. 
Egy-egy szülő is részt vett a felügyelet 
gyakorlásában, ami szintén eltért a korábbi 
tapasztalatainktól. Aztán április, ahogy elő volt 
írva megérkezett, és már konkrétan a 
fellépésünket gyakoroltuk. Ekkorra már nagyon 
kevés képzelőerő kellett ahhoz, hogy felfogjuk: 
minden a templomban, a felnőttek előtt fog 
lezajlani! És megtörtént, ahogyan azt 
gyakoroltuk, majd énekeltük:  

Szent hitünkről vallást tettünk, 
Te hallottad jó Atyánk!:/:  

Enged mindig azt követnünk, 
Amit itt most fogadánk;  

Jézus a mi vezérünk, 
példája szerint élünk:  

Így élünk, így jutunk végre örök 
élet s üdvösségre!  

Sorsunk boldog vagy mostoha, 

Ez a szent hit lesz velünk:/:  
El nem felejtjük - nem - soha, 

Mit tanít nagy Mesterünk!  
Amit Jézussal vallunk: 
abban élünk és halunk!  

Rád tekintünk, máshová nem: 
Isten úgy áldjon meg. Ámen 

Igen, életünkben először az őri református 
egyházközség úrvacsorával élő tagjai lettünk. 
Tanulhattunk egy aranymondást:  

Református hitű vagyok, 
amíg, élek az maradok, 

megígérem, megfogadom, 
hogy hitemet holtig vallom. Ámen 

Jó lenne tudni, hogy mi, akik még nem távoztunk 
el ebből a földi világból, mint számos volt 
osztálytársunk, ennek szellemében élünk a 
továbbiakban is. Úgy legyen!  

Dr. Mezei Sándor, Debrecen

Húsvéti Örömhír Klub 
Az idei évben is gyülekezetünk gyermekei 
számára megszervezésre és megtartásra került a 
Húsvéti Örömhír Klub. Április 18-án, 
Nagycsütörtökön, délelőtt 9 órától tartottuk, 
amelyen Istennek hála 58 gyermek vett részt.  
Húsvéti tojás és nyuszi kereséssel, énekkel és 
barkácsolós feladatokkal készültünk. Az előadást 

az idén is Kertészné Iványi Ágnes, a Vasárnapi 
Iskolai Szövetség munkatársa tartotta, aki 
igényes technikával készült képekkel 
szemléltette „A legnagyszerűbb történet” című 
anyagot. 
Amikor a naptárra nézünk, látjuk, hogy néhány 
napot pirossal jelöltek. Ezek közül kettő a 
Húsvétot jelzi. A Húsvét nem a nyuszi vagy a 
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húsvéti tojás ünnepe, nem csak egy egyszerű 
tavaszi szünet, hanem arra emlékeztet, hogy az 
Úr Jézus milyen csodálatos Megváltó.  
Megismerkedtünk a nagyhét eseményeivel, 
amikor Jézus együtt vacsorázott a tanítványaival, 
majd kimentek a Gecsemáné kertbe, ahol 
elfogták őt és a főpap elé vitték. Emlékeztünk 
arra, hogy Péter megtagadta Jézust, majd halálra 
is ítélték. Jézus a kereszten még megszólította a 
síró asszonyokat. Jézus végezetül, de nem utolsó 
sorban meghalt a kereszten, hogy megváltson 
bennünket. Jézus feltámadása után kész volt 
találkozni a tanítványaival és Péternek 
megbocsájtani vétkét. Negyven napig volt még 
csodálatos Megváltónk a földön, majd visszatért 
szeretett otthonába, a mennybe, ahonnan jött. 
Most ott él teljes dicsőségében, és helyet készít 

nekünk. Azt is megtudtuk, hogy imádkozik 
mindazokért, akik hisznek Benne. Egy napon 
pedig újra eljön a földre. Kész vagy-e találkozni? 
Nem tudjuk, melyik nap jön vissza. Ő arra bíztat, 
hogy ma is higgy az Úr Jézusban, mert az Úr 
Jézus csodálatos Megváltónk! 
A történet elmondása után kézműves 
foglalkozásra került sor a Közösségi Házban. A 
gyermekek a történet alapján készíthettek kis 
képes könyvet, valamint a nagyobbak húsvéti 
gipszfigurákat festhettek, amit aztán haza is 
vihettek. A rossz idő Istennek hála elkerülte a 
napunkat, így megrendezésre kerülhetett a csoki 
tojás és nyúl keresés. Bízunk abban, hogy drága 
lelki ajándékokkal térhettek haza a gyerekek 
ezután a tartalmas és áldott délelőtt után.   

Lakatos Adél református hitoktató 

Anyák napja a templomban 

„A legáldottabb kéz a földön, 
A te kezed jó Anyám 

Rettentő semmi mélyén álltam 
Közelgő létem hajnalán; 

A te két kezed volt a mentőm 
S a fényes földre helyezett. 

Add ide, – csak egy pillanatra, 
Hadd csókolom meg kezedet!” 

– írja gyönyörű versében Dsida Jenő. 

Édesanyánkkal már születésünk előtt 
kapcsolatba kerültünk. Az ő szíve dobbanásának 
ütemére álmodtunk magzatként, és ugyanezt a 
szívdobogást hallva, mellén megpihenve éreztük 
azt – a születés nehéz percei-órái után –, hogy 
itthon vagyunk a világban. A köldökzsinórt 
ugyan elvágják a születés után, de egy láthatatlan 
kötelék örökre megmarad közöttünk. 
Édesanyánk az, aki feltétel nélkül szeret, aki 
mindig mellettünk áll, aki önfeláldozóan segít, 
aki mindig meghallgat, csendesen bólogatva 
vagy tanácsot adva tudja, mindig mire van 
szükségünk. A szeretet, amit édesanyánk iránt 
érzünk, nem változik. Az évek múlásával a 
köztünk lévő kapcsolat mélyül, gazdagodik. 
Felnőttként lehet, hogy nem tudjuk már a 
kisgyermekek ártatlanságával és kedvességével 
kifejezni szeretetünket, de nem elég hinni abban, 
hogy a másik úgyis tudja, mit érzünk. Mondjuk 
ki, mutassuk ki, fejezzük ki a szeretetünket 
szavakkal, ölelésekkel, gondoskodással és 

kedvességgel. Az anyák napját korhatár nélkül 
ünnepeljük. Ha már nincs közöttünk az 
édesanyánk, a temetőbe viszünk virágot, de amíg 
megtehetjük, személyesen köszöntjük fel. Ezen a 
napon mindenki hazasiet, hogy megköszönhesse 
édesanyjának mindazt a sok-sok törődést, 
szeretetet, amit születésétől kapott. A kis-
gyerekek egy kedves verssel, egy bájos rajzzal, 
egy szál virággal készülnek, sokszor az apukák 
segítségével.  
Anyák napján az édesanyámra nemcsak mint 
anyára gondolok, hanem mint nagymamára is. 
Megköszönöm neki azt a rengeteg szeretetet, 
törődést és gondoskodást, amivel a 
gyermekeinket elhalmozza. A nagymamák igazi 
kincsek: különleges a kapocs, ami a nagyszülőket 
unokáikkal összefűzi. Más, mint a szülő-
gyermek kapcsolat, felszabadultabb, 
kényeztetőbb, rajongóbb, és nekünk hálásnak 
kell lennünk, hogy gyermekeinknek ebben is van 
része, no és persze hálásnak kell lennünk a 
mindennapokban nyújtott rengeteg segítségért. 
Minden évben van egy kedves nap, amelyen 
hálánkat, szeretetünket kifejezhetjük, miről 
sohasem feledkezhetünk meg. Ez a nap május 
első vasárnapja az édesanyák, nagymamák, 
keresztanyák ünnepe.  
E szép vasárnapon a mi gyerekeink is ünnepi 
műsorral készültek, hogy méltóképpen 
köszöntsék az édesanyákat, nagymamákat, 
keresztanyákat. A szíveket melengető versek, 
énekek után egy szál virággal és egy kézzel 
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készített apró ajándékkal kedveskedtek 
szeretteiknek. Öröm volt átélni ezeket a 
meghitt pillanatokat, látni a gyermekek 
szemében a ragyogást, a szeretetet.  

      „Nincsen a gyermeknek 
      Olyan erős vára, 
      Mint mikor az anyja 
      Őt karjaiba zárja. 
      Nincsen őrzőbb angyal 
      Az édesanyánál, 
      Éberebb csillag sincs 
      Szeme sugaránál. 
      Nincs is annyi áldás 
      Amennyi sok lenne, 
      Amennyit az anya 
      Meg ne érdemelne.” 

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét! (egy kedves gyülekezeti tag) 
  

Gyermeknap az Óvodában! 
2019. május 21-én a Sarepta Református Idősek 
Otthonának lelkes lakói és dolgozói Gyermeknap 
alkalmából meglátogatták óvodásainkat. A 
gyermekek nagyon várták már a kedves néniket 
és bácsikat, akik a hagyományokhoz híven most 
is egy nagyon kedves mesével tették még 
színesebbé a kis óvodások napját. 
Bevezetésként a gyermekek a hittanórán tanult 
énekekkel kedveskedtek az időseknek, akik ezt 
követően Az aranyszőrű bárány című mesét 
adták elő, melyet a gyermekek nagy 
érdeklődéssel fogadtak. A mese után még néhány 

gyermekekről szóló éneket is előadtak nekünk a 
színjátszó csoport tagjai. 
Mindkét csoport kapott ajándékot és édességet is, 
amit nagy örömmel fogadtak a gyermekek. A 
színvonalas műsor után szeretetvendégségre 
invitáltuk az időseket. 
Köszönjük, hogy idén is eljöttek hozzánk, és 
együtt tölthettünk egy tartalmas és vidám 
délelőttöt. Isten áldását kérjük a Sarepta minden 
lakójára és dolgozójára!  
Deméné Király Andrea óvodavezető 
 

(fényképek honlapunkon és a facebook-on) 
 

Anyák napja a Sareptában 
Május első vasárnapja minden ember számára 
egy nagyon fontos alkalom, hiszen ezen a napon 
mindenki az édesanyját köszönti Anyák napja 
alkalmából. A Sarepta Református Idősek 
Otthonában sem feledkezzünk meg erről a 
napról, hiszen minden évben tartunk egy kis 
megemlékezést, amelyen az édesanyákat, 
nagymamákat köszöntjük. Az idén május 3-án 
délelőtt tartottuk. Pótor János lelkipásztor arról 
beszélt, hogy mennyire fontos számunkra az 
édesanyánk, és hogy Isten milyen sokoldalúnak, 
erősnek és gondoskodónak teremtette őket. 
Az Istentisztelet után a helyi napközi otthonos 
óvoda gyermekei készültek egy kis előadással, 
amely során nagyon szép versek és énekek is 
elhangzottak. A gyermekek, mint mindig, most is 
nagyon szépen szerepeltek, verseikkel mélyen  

 
meghatották az édesanyákat, nagymamákat és 
dédi mamákat. Az előadás után szeretetük 
kifejezéseként egy kis édességgel kedveskedtek 
lakóinknak.  
A gyermek műsora után a hangulatot Romwalter 
Éva fokozta zenés előadásával, ahol közösen 
énekelhettük vele a régi slágereket.  

Bibliai vetélkedő 
2019. április 13-án, szombaton, az egyház-
megyénk által szervezett Első Bibliai Vetélkedőn 
vettünk részt öten: Czine Sándor, Ilyés Zsolt, 
Pankotai Szebasztián, Repelik Péter, Oláh 
Gergő. Andi néni vezetésével, a Sarepta 
kisbuszával, reggel fél 9-kor indultunk 
Nyíregyházára erre az eseményre.  
A vetélkedő előtt a templomban reggeli áhítaton 
vettünk részt. A „Jöjj Izráel” című éneket 
énekeltük gyülekező énekként. Gaál Sándor 

Pünkösd áldott napja volt aznap 
Ünnepe azóta a gyülekezet apraja nagyja 
Nem kell már bujkálni, a hitünket vallani lehet 
Köszönjük, hogy az első egyháztagok kaptak Szentlelket 
Öröm azóta is húsvét utáni idő 
Sőt, mint mikor a sivatagban a fű kinő 
Dicsőítjük a mennyei Atyát, aki csodát adott 
Isteni erőt, kegyelmet az első egyház kapott 
Csodák ma is vannak, csak észre kell venni 
Soha az Úr jóságát felénk el nem felejteni 
Olyan jó hálát adni, tudva hogy Velünk az Isten 
De nemcsak a mennyben van, hanem a földön itt lenn 
Az Úré az egész föld, tőle nagyobb hatalom nincsen! 
                                        Czomba Sándorné persbiter 
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esperes úr köszöntötte a jelenlévőket, majd a 
reggeli áhítat következett. Az ige a 2Mózes 3,7–
10-ből volt hallható. Isten nem akkor küldi a 
segítséget, amikor mi akarjuk, hanem akkor, 
amikor valóban a legnagyobb szükségünk van rá. 
Gondoskodása nem mindig kézzel fogható és 
látványos, de Isten mindig hallja a mi 
imádságunkat.  
Az áhítat után Bodnár Máté tiszteletes úr útba 
igazított mindenkit a nap programjáról. A 
vetélkedő a Kálvin-teremben volt és 10 órakor 
kezdődött. Nagyon izgultunk, hiszen kíváncsiak 
voltunk vajon milyen lesz, milyen kérdések és 
válaszlehetőségek lesznek egy-egy feladat-
körben. Mózes történetéből kellett felkészül-
nünk, ami számunkra is közismert volt, hiszen 
hittan órán már tanultunk róla.  
A mi csapatnevünk a Szövetségesek volt, 
összesen 35 csapat vett részt. A feladatok a 
következőek voltak: hibakeresés, apróhirdetések 
kitalálása, kvíz kérdések, film bejátszások, 
nagyon bonyolult labirintus játék, a 10 
parancsolat helyes sorrendbe tétele, ki mondta 
kinek, igaz hamis állítások és végezetül 
kódfejtéssel kellett megbirkóznunk.  

A verseny után finom ebéddel vártak bennünket, 
ami a református általános iskola ebédlőjében 
volt előkészítve. Az ebédünk babgulyás volt 
aranygaluskával.  
Volt időnk egy kis játékra is az ottani sportpályán 
a többi versenyzővel.  
Délután 2 órától volt az eredményhirdetés, amin 
az első három helyezettet jutalmazták értékes 
ajándékokkal. A többi résztvevő és mi is Mars 
csokit és egy ceruzát kaptunk a részvételünkért 
jutalmul.  
Végezetül, mielőtt hazaindultunk volna 
tiszteletes úr jóvoltából elmentünk a Meki-be 
jutalom ebédelni, ahol a Happy Meal menü 
mellett finom fagyit is kaptunk jutalmul a 
készülésünkért, amit köszönünk neki.  
Tartalmas és élményekkel teli napra 
emlékezhetünk vissza. Nagyon jól éreztük 
magunkat és reméljük, hogy lesz még ilyen 
lehetőségünk megmérettetni magunkat a többi 
hittanos gyerekkel.  
Köszönjük Adélka néninek a felkészítést és Andi 
néninek, hogy elkísért bennünket erre a napra.  

Ilyés Zsolt és Repelik Péter 3.osztályos tanulók

Baba-mama klub!                                                        Gyermekistentisztelet 
Gyülekezetünkben továbbra is megszervezésre 
kerül a baba-mama kör, alkalmanként egy-egy 
bibliai édesanya életét vizsgáljuk meg közösen a 
Szentírásból. Az anyukáknak lehetőségük van 
tapasztalatot cserélni egymással, beszélgetni, és 
a gyerekek is nagyon örülnek egymásnak. 
Szeretettel hívok és várok minden kismamát, 
anyukát és kisgyermekét. Következő alkalom, 
pedig június 19-én (pénteken) 10 órától lesz. 
Mindenkit sok szeretettel várok! 

Kedves Gyerekek! Ne felejtsétek el, ha vasárnap, 
akkor gyermekistentisztelet! Sok szeretettel 
várok minden óvodást és általános iskolást 
vasárnap délelőttönként fél 11-re! 
Szüleitekkel vagy nagyszüleitekkel együtt 
gyertek a református templomba, ahonnan a 
közének alatt átmegyünk a közösségi házba, a 
gyermekistentisztelet színhelyére. Lesz bibliai 
történet, ének, aranymondás, játék, udvari játék 
(hinta, csúszda)…                                  Adél néni
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Legátusunk bemutatkozik 
Molnárfi Mátyás vagyok, a Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem V. éves 
hallgatója. 1995. november 24-én, Debrecenben 
születtem, itt is élek. Itt végeztem az Árpád 
Vezér Általános Iskolában, majd a Kölcsey 
Ferenc Református Általános Iskolában. 2014-
ben végeztem a Debreceni Református 
Kollégium Gimnáziumában, azóta pedig 
teológus-lelkész hallgatóként tanulok. 
Nagymamám révén ismertem meg Istent, lettem 
református, ő tanított meg imádkozni, s tőle 
kaptam az első énekeskönyvemet. A 
gyermekéveim vasárnapi gyermek 
istentiszteletekkel, ünnepi versszavalásokkal, 
kirándulásokkal teltek. 15 évesen konfirmáltam a 
Nagytemplomi gyülekezetben, amelynek azóta is 
aktív tagja vagyok. Többnyire mint zenész 
szolgáltam a Nagytemplomi Zenekarban, de 
2015 óta egy ifjúsági csoportot is vezetek, ami 
röviden csak a HOPE névre hallgat. Bár több 
minden érdekelt, az irodalom, a földrajz, a 
történelem, 17 évesen egyedül a teológiát 
jelöltem meg a felvételi beadványon, amit nem 
bántam meg, mert nem tudnám másképp 
elképzelni az életem, csak Isten szolgálatában. 
Szabadidőmben sokat olvasok, verseket, 
novellákat, cikkeket is írok. Szeretek utazni, és 
szeretek különböző kultúrákat megismerni. Már 
10 éve zenélek. De a legnagyobb örömöm az, 
hogy most pünkösdkor az őri és rohodi 
gyülekezetekben szolgálhatok és hirdethetem 
Isten Igéjét!                   Molnárfi Mátyás Tamás 

Mi hogyan jutunk Szentlélekhez? 
Igen egyszerűen: kérni kell! Megpróbált már 
kedves Olvasóm egyszer is Szentlelket kérni 
állhatatosan, mint az élet legfőbb értékét?! 
Nem ráadásnak! Nem benzinnek, hogy a kis 
életem motorját hajtsam vele, ahová én akarom. 
Nem így: „Adj Uram erőt, hogy ezt meg ezt meg 
tudjam tenni…” Hanem: „Adj Uram Szentlelket, 
hogy vigyen, ahová akar!” 
Ha sokáig kéri valaki Isten Szentlelkét és 
mégsem kapja, ne mondja, hogy zárva van az ég, 
hanem ismerje fel: ő van valahol zárva! 
Ha kinyitom a rádiómat és az nem szól, nincs 
jogom azt mondani: nincs adás. Ha nem szól, 

rossz a készülék. Adás van! A hiba az én 
készülékemben van, meg kell keresni a hibát. 
Valami baj van belül. 
Egyszer egy kisgyermek hallotta, hogy esőért 
imádkoznak kint a falu határában, és odaszólt az 
öregnek: Ha esőért imádkoztok, miért nem 
hoztatok esernyőt?! 
A gyerekek szája által mond az Isten igazságot! 
Mert ha esőért imádkozunk, akkor valóban 
vigyünk magunkkal esernyőt. Ez a hit! 
Ha kérjük Isten Szentlelkét, ne arra várjunk, hogy 
majd jólesően „megbizsergeti” a lelkünk, hanem 
köszönjük meg és tüstént menjünk szolgálni, 
szeretni – és menet közben megtapasztaljuk, 
hogy VAN. Kapjuk, mert adja Önmagát. 

   Gyökössy Endre: Amikor erősen fújt a Lélek 

Családi nap a Sarepta dolgozóinak és 
családtagjaiknak 

A Sarepta Református Idősek Otthona 
dolgozóinak már évek óta családi napot 
szervezünk. Így volt ez 2019. május 11-én is. 
Erre az alkalomra a dolgozók szeretettel 
készülnek, hiszen jelen van a család apraja, 
nagyja. Mindenkinek szüksége van a napi 
megfeszített munka mellett a kikapcsolódásra, a 
közös élményekre. A családi nap szervezése 
mindig izgalmas kihívás, mert itt egyszerre kell 
szórakoztatni a felnőtteket és gyerekeket 
egyaránt. Ez az alkalom remek kikapcsolódást 
jelent az egész családnak, ahol a kicsik és nagyok 
pihennek és szórakoznak együtt aktívan.  
Közös énekléssel, imádsággal, igehirdetéssel 
kezdődött a napi program: a Galata levél 6. 
részének 11-18-ig terjedő igeszakaszból szólt 
hozzánk Isten igéje.  Ezután következett a zenés 
torna, majd a reggeli: finom virslik, kolbászok, 
sült húsok, gyümölcsök, sós tészták, üdítők. 11 
órától két ugrálóvár várta a kicsiket és a 
nagyobbakat. Lehetet tollasozni, labdázni, 
lovaskocsikázni a faluban, és persze focizni. 14 
órától Romwalter Éva énekesnő előadását 
hallgathattuk meg. Körülbelül négy óra felé 
összepakoltunk, majd mindenki elfáradva 
elindult hazafelé.  
Nagyon jó volt együtt lenni a munkatársakkal és 
családtagjaikkal, Istennek adunk hálát ezért a 
szép napért.                       Ádámné Rácz Lívia 

 
 

honlapunk: www.refomatusor.hu 
Facebook: Őri Református Egyházközség 
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Keresztrejtvény 
A Szentlélek a Szentháromság Isten harmadik személye, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval 
együtt, akit Jézus Krisztus ígért meg és küldött el feltámadása után 50, illetve a mennybemenetele 
(áldozócsütörtök) után 10 nappal. Az alábbi keresztrejtvényből kiderül, mikor töltötte ki a Lélek a 
tanítványokra, és avatta őket valódi apostolokká.   
A megfejtéseket, kérjük a lelkészi hivatalba eljuttatni 2019. június 16-ig. 
A megfejtők között június 23-án, a délelőtti istentiszteleten értékes ajándékokat sorsolunk ki! 
1. „Vegyétek fel mindenképpen a hit…..-át.” (Efézus 6,16)  
2. Mivel keresztelt János? (ApCsel 1,5)  
3. „Kezdetben volt az …., és az …. Istennél volt, és Isten volt az …..” (János 1,1)  
4. Melyik próféta prófétálása teljesedett be Pünkösdkor? (ApCsel 2,16)  
5. „Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa.” 
(János 1,6-7)  
6. Az a földdarab (mező), amelyet abból az összegből vettek, amely összeget Júdás Jézus elárulásáért 
kapott (ApCsel 1,18-19).  
7. Ki mondta: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, 
bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” (ApCsel 2,38)  
8. Jézus egyik tanítványa volt. (ApCsel 1,13)  
9. „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és … lesztek Jeruzsálemben, egész 
Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” (ApCsel 1,8)  
10. Erről a helyről történt Jézus mennybemenetele. (ApCsel 1,9-12)  
11. „Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, …” (ApCsel 2,21)  
12. Kinek íródott az Apostolok Cselekedete? (ApCsel 1,1)  
13. Jézus másik tanítványa volt. (ApCsel 1,13)  
 

1.       P A J Z S   

2.      V Í Z Z E L   

3.      I G E      

4.     J Ó E L      

5.    J Á N O S      

6.  V É R M E Z Ő      

7.        P É T E R  

8.       F Ü L Ö P   

9.      T A N Ú I M   

10.  O L A J F Á K H E G Y E 

11.     Ü D V Ö Z Ü L   

12. T E O F I L U S      

13.      A N D R Á S   

Gyerekeknek 

Indulj el a labirintusban a „Start” felirattól! Ha sikerül eljutnod a „Cél”-ig útközben megtalálod a 
Szentháromság Isten három személyét. Ha ezzel kész vagy, nézd meg karnyújtásnyi távolságból a 
képet! Ha jól figyelsz, felfedezheted, hogy a vonalak három betűt rajzolnak ki, ez a három betű 
összeolvasva pedig Isten angol nyelvű megnevezése. Látod már a három betűt? Akkor színezd ki 
három eltérő színnel, és olvasd össze az így kapott szót! 

Füle Lajos: Szélcsendben 

Ó ez a csend, e Szél-csend, némaság! 
Nem hallani a megtérők szavát, 
az újszülöttek, hálaénekét. 
Kérés, könyörgés nem volt még elég? 
Mióta szól már mindenütt Igéd, 
s áldás-esőre nem nyílik az ég.  

Hatalmas Isten, Megváltó Urunk, 
szánj meg, segíts meg, mert elárvulunk! 
Rút bűneinkkel roskadunk Eléd, 
mert életünkben annyi kár, szemét! 
Orcánkra égtek szennyek, tegnapok… 
Adj újra nekünk bűnbocsánatot! 

Hitünk kicsiny bár, hálánk is kevés, 
de kérve kérünk áldást, ébredést. 
és várjuk, hogy majd kél, hogy újra kél, 
a Szél, a Szél, a bibliai Szél! 
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Köszönőlevél 
2018. szeptember 28 óta lakik a Sarepta 
Református Idősek Otthonában a 93 éves 
Szántó Mihályné. Fia, Mihály családjával 
Amerikában él, 2018 decemberétől 2019 
márciusáig itthon volt és naponta több órán 
keresztül látogatta édesanyját, Julika nénit. 
Ez idő alatt gondozta anyukáját és 
belelátott az intézmény hétköznapjaiba. 
Miután visszatért otthonába az alábbi 
köszönőlevelet küldte számunkra: 
„Megköszönöm az őri Református 
Szeretotthonnak, minden dolgozójának az 
utolérhetetlenül kemény munkáját, és 
méginkább azt a szívbeli hozzáállást ehhez 
a nehéz munkához, amit ottlétem ideje alatt 
tapasztalhattam. 
Nagyon hálás vagyok mindenkinek és 
megnyugvás számomra, hogy ilyen 
kezekben tudhatom édesanyám 
gondozását! Sok szeretetotthont láttam 
már, s bár nagyon sok helyen színvonal 
feletti körülményeket találtam színvonalas, 
odaadó gondozással, mégis örömmel 
nyugtáztam, hogy anyu a lehető legjobb 
helyen van! Igazán nem találok szavakat, 
amivel kifejezhetném hálámat azért, amit 
és ahogyan teszik az életük utolsó 
szakaszába érkezett emberek gondozását! 
Fogadják hát a szívemből fakadó, 
szeretetből jövő szót: KÖSZÖNÖM! SzM” 

Ölbey Irén:  
Angyalének mennybemenetel napján 

Áldottak legyenek a füvek és a fák 
és áldott legyen a földön minden virág, 
és áldott legyen az út, áldott legyen a kő, 
mert itt jár halk léptekkel az Üdvözítő.  

S áldott legyen az ember ha a mennyei 
béke és szeretet izzón átöleli 
és ha az emberiségnek hasznára van 
s az Isten átöleli lelkét boldogan… 

Boruljon elé az ember, a virág, a fa, 
legyezd Őt körül tavasz édes balzsama, 
csókold fehér ruháját napfény, levegő, 
mert mennybe szállt a feltámadt Üdvözítő! 
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Óvodások és iskolások figyelem! 
Gyermek és Ifjúsági Konferenciánkat idén is megrendezzük, immáron 36. alkalommal!  

A konferencia témája: TETŐTŐL TALPIG - Újszövetségi történetek alapján.  
Időpontja: 2019. július 9-13-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!  
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 
Szerda 1400 Imaóra a Sareptában 
Csütörtök 1430 Bibliaóra a Sareptában 

Péntek 1600 Ifjúsági óra a közösségi házban 

Ünnepi alkalmaink  
június 3.-8. 1900 Bűnbánati úrvacsorai előkészítő istentisztelet a 

templomban   
Péntek /június 7./ 1030 Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek számára 

házi úrvacsora előre bejelentett igény szerint 
Szombat /június 8./ 1900 Istentisztelet a templomban a legátus szolgálatával 

Pünkösd I.napja /június 9./ 900 Istentisztelet a Sareptában 
Pünkösd I. napja  1030 Úrvacsorás istentisztelt a templomban az énekkar 

szolgálatával 
Pünkösd I.napja  1500 Úrvacsorás istentisztelet a templomban a legátus 

szolgálatával, gyermekek műsora  
Pünkösd II.napja /június 10./ 0900 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 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 

Áldott pünkösdi ünnepeket kívánunk minden Kedves Olvasónknak! 


