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Üzenet 

Az Őri Református Egyházközség 

pünkösdi lapja – 2022. június 

„Imádkozzatok mindenkor a Lélek által” 

 

Sántha Károly: Lesz még egyszer ünnep 

a világon 

 „Lesz még egyszer ünnep a világon!” 

Zengsz óh költő és visszhangzik szavad. 

Lesz virág a fán, gyümölcs az ágon, 

S nép, erényben boldog és szabad. 

Most nem az, nem! Élvén is halottan, 

Bűn fertőjében teng-leng itt a nép. 

Az Istentől sújtva elhagyottan, 

Mert elhagyta áldó Istenét. 

 

Pattanjon fel sírok lomha zárja, 

Ti próféták, ne aludjatok! 

Míg hajnal jő a vak éjszakára, 

Hadd harsogjon bátor ajkatok. 

Száraz csontok szerteszét hevernek, 

 

Álljatok meg e csontok felett, 

Ha ti szóltok, mind életre kelnek. 

S Lelket lelnek ők halál helyett. 

 

Telve hittel s lélektől felkenve, 

Keljetek fel, szent apostolok! 

Ha megoldódik buzgalom tűz nyelve, 

Millió szív, újra égni fog. 

Égni forrón és lángolni hűen, 

Uram, a Te szent oltáridért, 

És nem csügged el kicsinyhitűen, 

Ha kemény harc próbál és kísért. 

 

Jöjj Magad, jöjj, s alkoss új világot, 

Óh, te tövis-koronás Király! 

Áldott a szív, sírjáiglan áldott. 

Hol jó lelked hű szállást talál. 

Te mosod meg tiszta hófehérre 

Bűn szennyétől a szegény szívet. 

Tévelygőnek Te mutatsz az égre, 

S meggyógyítod, ki Hozzád siet. 

 

Jöjj, Óh Jézus! Porba hullva kérünk! 

Jöjj s gyógyíts, mert a világ beteg; 

Hogyha nem Te vagy a mi vezérünk, 

Elfogy a hit és a szeretet. 

Elfogy minden: áldás, üdv, béke, 

Síron innen és túl a síron. 

Óh, ihless meg, szent idők emléke 

S ülj pünkösdöt, óh, hívő Sion. 
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Pünkösdi gondolatok 

„Imádkozzatok mindenkor a Lélek által” 

 

Ige: Efézus 6,10-20 

 

Kedves Testvéreim! 

 

Nagy szeretettel köszöntöm az Üzenet minden 

kedves Olvasóját! 

Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének az ünnepe és 

az egyház születésnapja. Kicsoda a Szentlélek? A 

Szentháromság harmadik személye, akit az Atyá-

val és a Fiúval egyenlőképpen imádunk. Jézus 

mennybemenetele előtt megígérte tanítványa-

inak, hogy eljön a Pártfogó, a Szentlélek, aki 

megtanítja őket mindenre, és eszükbe juttatja Jé-

zus szavait, tanításait. Áldozócsütörtök után 10 

nappal hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgásban 

és valamilyen lángnyelvekben jelent meg a 

Szentlélek, és szent erővel töltötte be a tanítvá-

nyok életét, akik bátorságot kaptak, és élő hittel 

tettek bizonyságot a megfeszített és feltámadott 

Jézus Krisztusról. A Szentlélek munkája által há-

romezer lélek megkeresztelkedett, és megalakult 

az ősgyülekezet. A Szentlélek nemcsak kétezer 

éve vezet Istenhez, hanem ma is. Töltse meg Is-

ten iránti vágyakozással mindnyájunk szívét, 

erősítse meg hitünket, tanítson meg imádkozni, 

és formáljon Jézus Krisztus erős katonájává.  

I. Mintegy gúlának a csúcsában, úgy futnak össze 

az Efézusi levél gondolatai az utolsó előtti pe-

rikópában. A levél gondolatainak a csúcsán egy 

szemléletesen megrajzolt kép ragyog: Az Isten 

fegyverzetében álló ember képe, aki Jézus Krisz-

tus jó vitéze.  

Pünkösdkor is hangzik az apostoli buzdítás: 

„Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas ere-

jében!” Kiknek szól ez a felszólítás? Az előző pe-

rikópákban külön hangzanak el intelmek a házas-

társaknak, gyermekeknek, szülőknek, szolgák-

nak és uraknak. Végül mindannyian egyszerre 

vannak megszólítva. Mivel azonban az Efézusi 

levél körlevél volt, – Kisázsia számos gyülekeze-

tében felolvashatták, talán Efézusban először 

vagy éppen utoljára, és ott őrizték meg, s innen a 

neve – az apostol a gyülekezetek nagyobb cso-

portját, az anyaszentegyházat szólítja fel a lelki 

fegyverzet felöltésére. Scholz László: Isten fegy-

verzetében című könyvében így ír: „Nem egy 

járőr kap itt általános utasítást felderítő szolgá-

latra, hanem hadseregparancs hangzik el általá-

nos mozgósítás végett.” Vigyáznunk kell azon-

ban, nehogy katonai színezetben tűntessük fel a 

keresztyénséget.  

Az egyik zsidó szekta, qumráni kegyesek úgy 

gondolták, hogy közösségük a világosság fiaiból 

áll, akik harcban állnak a sötétség fiaival. Ennek 

a gondolatnak a túlzott alkalmazása militarista 

színezetet adott a közösségnek, hiszen katonai 

rendfokozatokat is használták. Ha azonban kellő 

hangsúlyt teszünk a 18. versre, amely imádságra 

és könyörgésre buzdít, elkerüljük a hamis értel-

mezést.  

II. Ki az ellenség, akivel harcolni kell?  

Sokan beleesnek abba a tévedésbe, hogy önma-

gunk és más emberek ellen kell küzdenünk. Ve-

szélyes ez a félreértés, mert egyrészt könnyen fe-

lebarátaink ellenségévé tehet bennünket, más-

részt pedig leegyszerűsíti szemünkben a harc ko-

molyságát. Hiszen nem test és vér ellen folyik a 

harc, hanem az embereknél hatalmasabb erők el-

len, „erők és hatalmasságok ellen, a sötétség vi-

lágának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek 

mennyei magasságban vannak.” Az ellenséget 

veszedelmes hadvezér irányítja. „Az ördög mes-

terkedéseivel szemben” kell megállnunk. Nagy 

mestere a hadi cselnek, a metodeianak. Nem 

spontán támad, hanem akcióit gondosan meg-

szervezi. A védekezésre komolyan fel kell ké-

szülni: Különben behálóz és szolgájává tesz. 

Legvakmerőbb furfangja az, amikor a világosság 

angyalának a képében jelenik meg. A Szentlélek-

től kérjünk bölcsességet, hogy felismerjük az ör-

dög ármánykodását: „Bölcsességre megtanítson, 

hogy ördög meg ne csalhasson: kísértések ellen 

bátorítson.” (371,5. dicséret) 

III. Isten minden fegyverzetét magunkra kell öl-

teni.  

A római nehéz gyalogos egész felszerelése fel 

van sorolva. Teljes fegyverzetünknek Isten tárhá-

zából valónak kell lennie. Vannak, akik idegen 

fegyverzeteket is használnak. Isten azonban nem 

támogatja azokat, akik emberi erőben bizakod-

nak. Péter kardja és a Lélek kardja nem férnek 

meg egymással. Mások felületesen öltenek fegy-

verzetet, megelégszenek néhány darabbal. Csak 

azt a katonát lehet igazán katonának nevezni, 

amely tetőtől talpig fel van szerelve. Vigyáznunk 
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kell, mert az ellenség az egyetlen sebezhető pon-

tot is megtalálja.  

IV. A lelki fegyverzet feltöltése.  

Öt védekező és egy támadó fegyverről olvasha-

tunk. Minden egyes katonai fegyverhez lelki 

fegyver társul.  

1. Igazság öve. Az ókori palesztinai ember 

hosszú, bő ruhában járt, ami lazán vette körül a 

testét. Dolgozni vagy harcolni azonban nem le-

hetett így. Ilyenkor felhajtotta a ruhája alját és be-

gyűrte az övébe. Az övet a katonák a páncél alatt 

viselték, így a harci öltözet legbelsőbb darabja. 

Tehát az igazság a legbelső lelki fegyver, amely 

mozgási szabadságot ad, és késszé tesz a harcra. 

A felsorolás élén áll az evangéliumban kinyilat-

koztatott igazsághoz való ragaszkodás.  

2. Megigazulás páncélja. Vas elemekből ko-

vácsolták össze, a katona mellét és szívét védte. 

Az ördög támadása során áldott védelmet ad az 

Istentől kapott megigazulás. Ki az igaz? Akit Is-

ten igazzá tett, aki bűnbocsánatot nyert Jézus 

Krisztus áldozata által. Hiába vádolja a Sátán azt, 

akit Isten igazzá tett.  

3. Békesség saruja. A katona lábpáncélt is 

viselt. Miként az erős lábbeli lehetővé teszi, hogy 

a harcos bozóton, sziklákon, drótakadályon át 

rontson az ellenségre, úgy teszi lehetővé Isten 

gyermekei számára a végső nagy győzelmet az 

Istennel való békesség. A rendezetlen bűnök, a 

békétlen szív akadályt jelent az élet küzdelmei-

ben.  

4. Hit pajzsa. A pajzs az egyik legrégebbi 

védőfegyver. A katona bal karján erős szíjról 

fogva tartotta az egész embert eltakarta. A tüzes 

nyíl is lepattant róla. Az Istenbe vetett hit, biza-

lom, reménység áldott védelmet jelent. Pünkösd-

kor is valljuk erős hittel: „Ha Isten velünk, ki le-

het ellenünk?” (Róma 8,31). „Hit nélkül pedig 

senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki Isten-

hez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és meg-

jutalmazza azokat, akik őt keresik.” (Zsidók 

11,6). 

5. Üdvösség sisakja. A harcos fejét védte. 

Vasból és rézből készült. 

Az Ézsaiás 59,17 úgy ábrázolja a megjelenő Is-

tent mintegy harcost: „Felöltötte az igazságot, 

mint páncélt, a szabadítás sisakja volt a fején.” 

Az üdvösség Isten szabadító kegyelmét, és az 

embernek ebbe vetett reménységét jelenti. A si-

sak védi a fejünket a gonosz gondolatoktól és 

ösztönöz arra, hogy elfogadjuk azt a jót, amit Is-

ten készített számunkra. Isten „azt akarja, hogy 

minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság 

megismerésére” (1Timóteus 2,4). 

6. Lélek kardja. 

Az egyetlen támadó fegyver a felsorolásban. A 

Lélek kardja Isten beszéde, Isten Igéje. „Mert Is-

ten Igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kard-

nál” (Zsidók 4,12). A Lélek kardját Jézus győz-

tesen használta a Sátán ellen, ellenállt a kísértés-

nek, hiszen mindig Isten Igéjével válaszolt.  

Aki másféle támadó fegyvert is akar használni az 

egyházban, az nem ér el jó eredményt. „Az Ige 

kőszálként megáll, megszégyenül, ki bántja.” 

(390,4. dicséret) 

V. Hogyan kaphatjuk meg a lelki fegyverzetet?  

„Imádkozzatok mindenkor a Lélek által.” A 

Szentlélek segít imádkozni. Magunktól nem is 

tudunk helyesen imádkozni. „Mert amiért imád-

koznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan 

kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondha-

tatlan fohászkodásokkal” (Róma 8,26). Milyen 

jó, hogy a pünkösdi Lélek segít a mi erőtlensé-

günkön. 

Az imádkozó gyülekezet – legyen bármilyen 

gyenge és sok támadásnak kitéve – nagy csodá-

kat élhet át. A jeruzsálemi ősgyülekezet tagjai 

buzgón imádkoztak a fogságban levő Péterért, és 

a börtön ajtaja kinyílt, kiszabadult az apostol. 

Az ördög erősebb nálunk, de nem erősebb Isten-

nél. Imádkozzunk mindenkor a Lélek által, és ve-

gyük magunkra a drága Lelki fegyvereket. 

„Jövel, teremtő Szentlélek, és híveiddel légy vé-

lek. Szent ajándékiddal szívek újuljon és telje-

sedjék.” (373,1. dicséret) 

Szeretettel hívom a Testvéreket az ünnepi isten-

tiszteletekre templomunkba. 

Istentől gazdagon megáldott boldog Pünkösdöt 

kívánok minden kedves Testvéremnek! 

Dr. Pótor János 

lelkipásztor 

 

Siklós József: Egységben 

 

(Apostolok Cselekedetei 2,42-47) 

 

Új csoda: Lélek tüzében összeforr 

új nép: hitben imádságban egy. 

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

 

Ifjúsági találkozó 

Április 2-án szombaton, az őri konfirmandus 8. 

osztályból 8-an ellátogattunk a nyíregyházi 

ifjúsági találkozóra. Reggel fél 8-kor indultunk a 

Sarepta kisbuszával. Negyed 9-re meg is 

érkeztünk, utána megreggeliztünk. 9-től volt a 

regisztráció a Jókai általános iskolában.  

Énekléssel kezdtük, majd András bácsi a gazdag 

és Lázár történetéről beszélt. A nap folyamán 

nagyon sokat énekeltünk. Játék is volt, amit 

idegenekkel kellett mozgásos feladatok 

keretében megoldani. Beszélgetni kellett a 

feltámadásról és a húsvétról is közben. Ezt mi 

nagyon élveztük.  

Három féle előadást is hallottunk a halálról, 

elmúlásról, a földöntúli életről, a Mennyor-

szágról. 

Németh Áron a Debreceni Református 

Hittudományi Egyetem tanára mutatott egy 

agyag darabot, ami Jézus korából származott 

Jeruzsálemből, ezt ő az elődjétől kapta 

ajándékba. Arról beszélt, hogy mit tanít a Biblia 

az életről és a halálról? Beszélt a biológiai, fizikai 

és a hit dimenzióiról. Itt említett egy pár idézetet 

a Bibliából.  

Utána Gál Judit a Kenézy Gyula Kórház 

főlelkipásztora beszélt, hogy mivel találkozott a 

kórházban, ami a halállal volt kapcsolatos.  

Volt egy ismertető rész is ebéd előtt, amiben 20 

pontban mondták el a halállal és feltámadással 

kapcsolatos ismereteket a Bibliával alátámasztva 

az érveket. Ez unalmas volt, de sok mindenféle 

új dologról hallottunk.  

Ezekután elmentünk ebédelni gulyáslevest és 

túrós batyut. Majd azt a feladatot kaptuk, hogy 

menjünk el fontosabb helyekre, ahol embereket 

kellett megkérdeznünk a következők alapján: Két 

hét múlva milyen ünnep lesz? Mit ünneplünk 

akkor? Hisz-e a feltámadásban? Hisz-e a 

mennyben és a pokolban? Mennybe fog-e jutni? 

Ha igen miért? A kérdésekre voltak, akik 

válaszoltak, voltak, akik nem. A többség 

szerintünk jó válasszal szolgált.  

Nagyon jól érezte magát a társaság.  

Köszönjük szépen tiszteletes úrnak és Adél néni-

nek, hogy részt vehettünk ezen az eseményen.  

Bartha Krisztián és Magyar Eszter 

konfirmandusok 

Húsvéti Örömhír Klub 

2022. áprilisában 3 korosztálynak megfelelő 

csoportban tartottuk meg az idei év húsvéti 

foglalkozásunkat. Nagyon hálásak voltunk 

Istenünknek, hogy a járvány ellenére a 

Karácsonyi Örömhír Klub folyamán is a 

gyermekek szép létszámmal vettek részt. Az 

iskola és az óvoda vezetősége jóvoltából az idén 

is egyéni korosztálynak megfelelően tudtuk 

megszervezni a foglalkozásokat. Április 1-jén az 

alsó-, április 8-án a felső tagozatosok, április 5-

én pedig az óvodások számára tartottunk 

Örömhír Klubbot.  

Az alsó tagozatosok számára a Klub a 

Művelődési házban volt megtartva, mivel a 

délután folyamára esőzés volt várható. 1400-tól 

kezdődött a foglalkozás. Az esőzés be is 

következett, de az áramkimaradás és a villámlás 

sem vette el a kedvét a gyerekeknek a 

barkácsolástól, az énekléstől és a történet 

meghallgatásától. Kvíz kérdésekre is nagyon 

ügyesen válaszoltak, a helyes válaszokra pedig 

cukorkával voltak jutalmazva. A program 1600-

kor lett vége.  
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A felső tagozatosak számára a jó időnek hála a 

Közösségi házban tartottuk a foglalkozást. 

Énekléssel kezdtük, majd a történet 

meghallgatása után kvíz kérdésekre is sor került. 

Nagyon ügyes válaszolások után pedig 

barkácsoltunk. A nagyobbak meglepetésünkre 

vágytak arra, hogy tojás keresés is legyen, így 

gyorsan Lívia és a 8. osztályos fiúk segítségével 

eldugtak egy pár édességet és a Sarepta lakói 

által papírból kivágott nyuszikat és tojásokat.  Az 

óvodások együtt hallották a történetet és 

barkácsoltak. Számukra is készültünk egy kis 

édességgel. 

A téma és központi üzenete: Jézus él! 

Az idén is a Vasárnapi Iskolai Szövetség 

gyermek anyagát dolgoztuk fel. Egy 33-ból 

fentmaradt újságcikk szenzációját olvashatták el 

a gyerekek, miszerint: „Egy halott állítja, hogy 

él!!!”. Riportok alapján, egyenesen a szem és 

fültanúktól kaptak a gyermekek tudósítást arról, 

hogy egy Jézus nevű zsidó férfi, akit 

igazságtalanul kereszthalálra ítéltek 

nagypénteken, húsvét vasárnapján feltámadt és 

sokaknak megjelent. Miért is lényeges, hogy 

Jézus feltámadt? Azért, mert ebből tudhatjuk, 

hogy Ő él, tőle kaphatunk új életet, amely örökké 

tart. Feltámadása azt bizonyítja, hogy lesz 

feltámadás. Minden ember, aki a földön él vagy 

valaha élt, az utolsó napon feltámad és megáll 

Jézus trónja előtt. Ha az életben nem hitt 

Jézusban, megkapja a büntetést, ha hitt Jézusban, 

megmenekül. Ennek a bizonyos hitnek a 

szívünkben el kell dőlnie, nem elég, ha csak 

kimondjuk. A hit tehát az, hogy kész vagy átadni 

az életed Jézusnak és teljesen újat kezdeni Vele.  

Régi és új húsvéti énekeket is énekeltünk, mint 

például: Felvirradt áldott szép napunk; 

Örvendezz, örvendezz; Ő az Úr; Az Isten jó. 

A gyerekek számára keksszel és nápolyival, 

valamint szörppel kedveskedtünk. 

Barkácsoltunk is. Húsvéti tojást díszíthettek, 

valamint ajtókopogtatót is készítettek. 

Ajándékba pedig csoki tojással és nyuszikkal, 

valamint cukorkákkal kedveskedtünk. 

A gyermekek nagyon jól érezték magukat a 

foglalkozásokon. Reméljük, hogy életükben 

továbbra is fontos szerep fog jutni Jézus 

Krisztusnak, aki az örök életet adja. 

„Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, eltemették, és feltámadt a harmadik napon.” 

(1Korinthus 15,3-4) 

Lakatos Adél 

 

Anyák napi barkácsolás 

Április 29-én 11 órától anyák napi barkácsolást 

tartottunk a Közösségi házban. Az iskolás 

gyerekek közül 17-en jelentkeztek arra, hogy 

szeretnének részt venni a foglalkozáson. Azért 

tarthattuk ilyen korai időben a programot, mivel 

az áramszünet volt az iskolában is, így hamarabb 

hazamehettek a tanulók a rövid tanítási idő miatt. 

Számunkra pedig egy jó lehetőségnek ígérkezett 

arra, hogy a gyerekeket ismét Isten közelébe 

tudjuk csalogatni.   

Az iskolából együtt sétáltunk fel a Közösségi 

házhoz, majd egy kis pihenő után énekeltünk 

anyák napi köszöntő énekeket, történetet 

hallhattak a gyerekek, majd imádkozás után 

elkezdtük a barkácsolást.  

A gyerekek 

ügyesen egy kis 

igés dobozkát 

készítettek pa-

pírból és dekor 

papírfigurákkal 

díszítették és ezt 

adták ajándékba 

a nagymamák-

nak, anyák 

számára, amit a 

templomban és 

a Sareptában is 

át adtunk, de 

saját részre is 
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készítettek otthonra. Több mint 150 darab 

dobozkát készítettünk így el. Volt szabadtéri 

játékra is lehetőség, valamint kis nassolni valót 

és üdítőt is kaptak.  Egészen 1 óráig tartott a 

foglalkozás.              Lakatos Adél 

 

Anyaság 

A Biblia értékrendje szerint az anyaság az 

asszonyi lét egyik fontos feladata. A zsoltáríró 

szavai szerint: „Bizony, az Úr ajándéka a 

gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” 

(Zsoltárok 127,3.) 

Az anyaság feladat, szolgálat, kitüntetés, 

odaadás, önfeláldozás. Az édesanya otthont 

nyújt, biztonságot, meleg családi fészket teremt, 

mosolya könnyeket szárít, és amikor szükséges, 

nehéz terheket is képes elhordozni.  

Én két gyermeket kértem Istentől, a harmadikat 

ajándékba kaptam. Úgy érzem, hogy a 

legfontosabb feladatom az életben a gyereke-

imről való gondoskodás.  

Az anyaságban elrejtett szeretetet Isten végtelen, 

önfeláldozó szeretetéhez tudnám hasonlítani. 

Mintha Isten az anyai szeretet által akarná 

bemutatni és megértetni az emberrel, hogyan 

viszonyul ő hozzánk. Az anyaság élménye sok 

tanulnivalót nyújt a szeretetről, ami maga az 

Isten. Sokszor gondolok arra, hogy ha én így 

szeretem a gyermekeim, akkor vajon milyen 

szeretet az, amire az Isten képes irántunk? 

Olvastam egy blogot, melyben Boór Bernadett 5 

hasonlóságot ír le az anya-gyermek és az Isten-

ember kapcsolatról: 

1. A gyermek élete anyja méhében kezdődik. A 

gyermek tudatosan még semmit nem tud anyja 

létezéséről, pedig ő nemcsak hogy létezik, de 

valósággal körbeveszi őt. Táplálja, feltétel nélkül 

szereti, várja a vele való kapcsolat fejlődését. 

Isten akkor is létezik, ha mi nem veszünk róla 

tudomást, nem tudjuk, hogy van, mégis 

körbevesz. Isten szeret minket, feltétel nélkül, és 

várja a vele való kapcsolatunk kibontakozását. 

2. Születése után a gyermeknek nagyon fontos az 

édesanyja közelsége, de még jó ideig nem tudja 

magát kifejezni, saját igényeit szavakba önteni. 

Aki nem jutott még el az Istenhit kimondható 

fokára, ő is vágyakozik a szeretet után, átéli, 

milyen szeretni és szeretve lenni, és maga is 

vágyik a szeretetre, a békére, a nyugalomra. 

Pintér Bélának van egy száma, melynek címe: Ki 

vagyok én? Ebben a dalban is erről énekel: „A 

lelkem mélyén, legbelül / Isten alakú az űr!” De 

könnyen lehet, hogy ezt még nem tudja Istennek 

elmondani, csak “gügyög”, mint egy 

kisgyermek, akinek hiányzik valami. Isten 

gondozza, szereti ekkor is ugyanúgy, mint a hit 

elmélyültebb fokán, de a kommunikáció még 

inkább egyoldalú Isten részéről. 

3. Amikor a kisgyermek első szófoszlányait 

megtanulja, anyja azt is érti, amit mindenki más 

üres halandzsának hall, és igyekszik is teljesíteni 

kéréseit, megadni neki mindent, amire szüksége 

van. Ugyanígy lehet Isten velünk, amikor már 

szeretnénk megtanulni imádkozni, vele 

beszélgetni, de inkább neki kell kitalálnia, mire 

is van szükségünk, hiszen mi csak félszavakban 

tudjuk kifejezni magunkat. Ő ekkor is a 

szívünkbe lát, érti azt is bennünk, amit senki más, 

és szeretetben meghallgatja kimondott-kimon-

datlan vágyainkat, szeretné kibontakoztatni igaz 

személyiségünket. 

4. Az anya mindig csak jót akar gyermekének, de 

nem mindig azt adja, amit a gyermek kér, hanem 

amire valójában szüksége van. (Például cukorka 

helyett tápláló ebédet.) Ugyanígy az Isten sem 

feltétlenül azt adja, amit mi kérünk, mert nem 

arra van szükségünk. De a Vigasztalót mindig 

elküldi, akire valójában szükségünk van. De 

nekünk, mint toporzékoló gyermekeknek, ezt 

sokszor nagyon nehéz megértenünk, miért nem 

azt kaptuk, amit kértünk. 

5. Ahogy nő fel a gyermek, anyjával egyre 

könnyebben megérteti magát, anyja pedig 

szereti, amíg csak él, és személyiségének 

kibontakozását kíváncsian figyeli, az egyetlen 

drága kincse marad a világon, még ha több 

gyermeke is születik, akkor is egyedi és teljes 

szeretettel szereti mindegyiket. Az Isten is szeret 

mindannyiunkat, mindünket saját egyéniségével, 

egyediségében szeret. És szívesen hall rólunk, 

beszélget velünk, figyelemmel kíséri életünk 

minden percét. 

Amikor az édesanyámra gondolok, az első, ami 

eszembe jut, a végtelen, önzetlen szeretet, az 

önfeláldozás és a teljes elfogadás. Elfoglaltsága 

mellett mindig éreztem a figyelmét és az őszinte 

érdeklődését, sokat beszélgettünk, beszélgetünk 

ma is. Hálás vagyok érte! Szeretném, ha egyszer 
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a gyermekeim rám is így gondolnának, mint én 

őrá. 

Mostani anyák napján a templomban örömmel 

hallgattuk gyermekeink szívhez szóló verseit, 

énekeit. Egy szál virággal köszöntöttek minket, 

és kézzel készített ajándékaikkal pedig a 

gyülekezeti tagokat.         

Tóthné Feketeházi Rita 

Anyák napja a Sareptában 

Május első vasárnapja anyák napja. Május 2-án a 

Sarepta Református Idősek Otthonában Dr. Pótor 

János tiszteletes úr igei szolgálattal köszöntötte 

az édesanyákat, nagymamákat, keresztanyákat és 

az édesapákat is. Az 1Sámuel 2,18-21 verseivel 

szolgált közöttünk. Az anyai türelem tud kivárni 

és bízni az élő Istenben. Anna a drága imádkozó 

asszony, akinek sokáig nem volt gyermeke és 

buzgón imádkozott az Úrhoz, hogy ajándékozza 

meg őt gyermekkel és ő cserébe az élő Istennek 

szánja. Az Úr meghallgatta kérését és Sámuellel 

ajándékozta meg, aki istenfélő volt. Amikor a kis 

Sámuel egy kicsit nagyobb lett, Anna elvitte őt 

Éli főpaphoz és az Úr szolgálatába állította.  

Az igazi anya nemcsak kér, hanem köszönetet is 

tud mondani. Az Úrnak odaszánta, de amit ő is 

megtehetett megtette. Az Úrnak arra is volt 

gondja, hogy megajándékozza Annát a 

felajánlott Sámuel helyett. Éli imádkozott érte és 

3 fiúval és 2 lánnyal örvendeztette meg az Úr a 

buzgón és hűségesen imádkozó édesanyát. A 

gyermek Sámuel az Úrnál növekedett. Az Úr 

bőséggel megajándékozta Annát. 

„Az Úr énnékem őriző pásztorom, azért 

semmiben meg nem fogyatkozom. Gyönyörű 

szép mezőn engemet éltet, és szép kies folyóvízre 

legeltet; lelkemet megnyugtatja szent nevében és 

vezérl engem igaz ösvényében.” (23. Zsoltár 1. 

vers) Tiszteletes úr hangsúlyozta, hogy mindenki 

gyakoroljon buzgó imádságos életet és adjunk 

hálát naponta mindenért.  

Az igei szolgálat után a dolgozók verssel és 

énekkel 

köszöntötték a 

jelenlévőket, va-

lamint mindenki 

unokája Kovács 

Gábor is verssel 

szolgált. Majd a 

hittanos gyerekek 

által készített kis 

ajándékot adtuk 

át nekik szere-

tettel. 

Szívből kérjük 

Istent, hogy áldja meg az édesanyákat, 

nagymamákat, dédnagymamákat, kereszt-

anyákat, hogy még sokáig legyenek gyermekeik 

támasza. 

Ádámné Rácz Lívia

Konfirmáció 

Tizenkettő fiatal konfirmált, mely egy elég szép 

számnak mondható. Istennek köszönhetően, 

most a COVID-19 járvánnyal szembeni 

intézkedések nem érintették a tanulásunkat, így 

hétköznap és hétvégén is tudtunk tanulni. 

Tiszteletes úr kiválóan készített fel minket 

minden csütörtökön és vasárnap is. A tanulás 

alatt voltak könnyebb és nehezebb részek is. 

Ezeket szerencsére le tudtuk győzni, és május 29-

én, vasárnap délután 8 fiú és 4 lány adott számot 

tudásáról. Nagyon izgultunk, viszont mindenki 

tudása szerint teljesített. A kisvizsga a 

konfirmáció előtt egy héttel volt, délután. Nem 

volt olyan arc a szemek előtt, akin ne lehetett 

volna látni az izgulást. Minden vasárnap kellett 

mennünk templomba, azt is élveztük, ugyanis 

láttunk úrvacsorát, keresztelőt és nagyon sok 

érdekes, hasznos dolgot hallottunk tiszteletes úr 

prédikációjából. A felkészülés alatt többször is 

részt vettünk ünnepségeken. A szülők és 

keresztszülők álmát is végrehajtottuk azzal, hogy 

lekonfirmáltunk, ugyanis Ők megígérték, hogy 

úgy nevelnek és neveltetnek, hogy vallást tegyek 

én is. Megtettük. Ezúton is szeretnénk 

megköszönni tiszteletes úr munkáját és szülők, 

keresztszülők, nagyszülők, rokonok támogatását 

a felkészülési időszak alatt. 

„Akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul, 

szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem 

lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” 

(Ézsaiás könyve 40. részének 31. verse)                                                                                                                  

      Bartha Krisztián konfirmandus
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Gondnoki köszöntő 

Egyházközségünk gondnokának, Kiss András-

nénak a konfirmáción elhangzott köszöntését itt 

közöljük. 

 

Kedves Konfirmandusok! 

Szeretettel köszöntöm ezen az áldott alkalmon 

a szülőket, keresztszülőket, testvéreket, 

nagyszülőket, a lelkipásztort és az ünneplő 

gyülekezetet.  

Útravalóul néhány gondolatot szeretnék 

szívetekre helyezni. Minden körülmények között 

maradjatok hűségesek Istenhez, és szeressétek 

nagyon Jézus Krisztust. Sosem fogtok csalódni 

benne. Bármerre is visz az életutatok, Ő mindig 

veletek marad. Legyen részetek sok tiszta 

örömben, örömünk csak Istenben lehet teljessé és 

maradandóvá. Az ifjúkor küszöbére érve a 

szabadságot keresitek, de ne feledjétek, hogy az 

igazi szabadság csak Istennel járva lehetséges. 

Istenbe vetett szabadságot senki sem veheti el 

tőletek. Felelősek vagytok azokért, akik bíznak 

bennetek, felelősek vagytok szüleitek, 

nagyszüleitek öröméért, és felelősek vagytok 

önmagatokért is. Jézus Krisztus segíteni fog 

benneteket abban is, hogy ehhez a felelősséghez 

elég erősek legyetek. Szeressétek az egyházat, 

szívemből kívánom nektek, hogy megtaláljátok 

benne mindig lelketek táplálékát és biztonságát, 

amelyre most az ifjúkor küszöbére lépve 

éppolyan szükségetek van, mint életutatok 

közepén, vagy vége felé járva.  

Kívánom nektek, hogy szüleitek és nagyszüle-

itek, minden szerettetek gyönyörködjön 

bennetek, és ne csak ezen a napon, hanem még 

nagyon sokáig. A jó Isten segítsen és vezessen, 

őrizzen meg benneteket, áldása legyen 

életeteken.  

5. Mózes 31,8: „Maga az Úr megy előtted, Ő lesz 

veled. Nem hagy el téged, és nem marad el 

tőled.” 

Bízzál! 

Ha szenvedés gyötri lelkedet 

És szemedből forró könny pereg, 

Ne csüggedezz, a Krisztus van veled, 

Veled marad, ha álmatlan éjszakán,  

Fájó lelked csak vigaszra vár,  

Ha a csillag előtted elhomályosul,  

Ha elődbe mély sötétség borul 

Ő mutat utat Neked, csak figyelj Reá! 

Bízzál, a Krisztus mindig veled jár! 

Kiss Andrásné gondnok 

Jubileumi konfirmációi találkozó – a Jézus Krisztusba vetett hit véd meg 

Évek óta szép hagyomány gyülekezetünkben, 

hogy Pünkösd első napján, vasárnap, az egyház 

születésnapján, a Szentlélek kitöltésének 

ünnepén megrendezésre kerül a jubiláló 

konfirmandusok találkozója. Az elmúlt két évben 

a pandémia miatt ezt augusztusban az újkenyéri 

úrvacsorás istentiszteleten tudtunk megtartani. 

Hálát adunk a mi Megváltó Urunknak, hogy az 

idei év Pünkösdjén tolmácsolni tudjuk az Úr 

Jézus és a gyülekezet hívó szavát a jubilálók felé.  

Június 5-én a 60-50-40-30-20-10 éve konfirmált 

testvéreinket hívjuk meg Istennek házába, azért, 

hogy megvallják az Úr Jézus Krisztusba vetett 

hitüket, hogy örvendezető szívvel lehessünk 

együtt és élhessünk közösen az úrvacsora 

lehetőségével. Ebben a hat évfolyamban 

összesen 138-an konfirmáltak. Igyekeztünk 

mindenkit utolérni, nagy gyülekezeti 

összefogással mindenkit be tudtunk azonosítani 

és eltudtuk juttatni a meghívót. Meghatóak és 

nagyon tanulságosak voltak a személyes 

látogatások alkalmával való beszélgetések.  

Az igét Dr. 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. Az istentisztelet után pedig 

szeretetvendégségre és közös beszélgetésre 

hívjuk a meghívottakat a gyülekezeti terembe. 

Szeretettel várunk minden kedves Testvérünket! 

Ádámné Rácz Lívia 

    presbiter

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

amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.” 1 Timóteus 6,12 
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Isten csodásan működik 

Egy királynak volt egy minisztere, aki minden al-

kalmas és alkalmatlan helyzetben azt mondta: 

„Isten csodásan működik.” Egy idő után a király 

olyan sokszor hallotta ezt a mondatot, hogy már 

elege lett belőle. 

A király és minisztere vadászatra indultak. A ki-

rály lőtt egy szarvast. Mindketten éhesek voltak, 

így tüzet raktak és megsütötték. A király nekilá-

tott az evésnek, de a nagy sietségében levágta egy 

ujját. A miniszter most is azt mondta: „Isten cso-

dásan működik.” 

A királynál most már betelt a pohár. Elbocsátotta 

miniszterét és megparancsolta neki, hogy tűnjön 

el a szeme elől. A miniszter elment. A király, a 

szarvassülttel jóllakva, elaludt. 

Vad rablók, Kali istennő imádói törtek rá. Meg-

kötözték, fel akarták áldozni istennőjüknek - 

majd elfogyasztani. De az utolsó pillanatban ész-

revette egyikük, hogy a királynak hiányzik egy 

ujja. A rablók tanácskoztak, és úgy találták: „Ez 

az ember nem tökéletes. Hiányzik egy testrésze. 

Istennőnk csak tökéletes áldozatot kaphat.” Így 

futni hagyták.  

A király visszaemlékezett minisztere szavaira: 

„Isten csodásan működik.” És megértette, hogy 

ebben az esetben is igaza volt. Bűnösnek érezte 

magát, hogy száműzte, és megparancsolta, hogy 

keressék meg. Hosszú idő után rátaláltak. A ki-

rály bocsánatot kért tőle és kérte, álljon újra szol-

gálatába. A miniszter azt válaszolta: „Nem kell 

bocsánatot kérned. Hálás vagyok, hogy elküldtél 

magadtól. Különben engem áldoztak volna fel a 

rablók. Nekem megvan minden ujjam. Isten cso-

dásan működik.” 

 

Pünkösd  

A Pünkösd ünnepe miért lehet fontos Nekünk?  

Mert akkor alakult meg az első gyülekezetünk  

Hisz, ha nincs folytatása a Krisztusi kereszthalálnak  

És a húsvét ünnepén a feltámadásnak  

Akkor nincs bűnbocsánat a hitetlen nemzedéknek  

Akármennyire az Istent szeretnétek!  

Mert a húsvét üzenetét tovább kellett adni  

Az örömhírt nem szabad megtartani  

Ezért az első kis szeretet közösség tovább alakulhatott  

Így mára a keresztyén nép kegyelemhez juthatott  

Kérjük, hogy bocsássa meg bűneinket az Isten  

Hisz Tőle megbocsátóbb az egész világon nincsen!  

Ha érzed a súlyát ennek a szép pünkösdi ünnepnek  

Akkor a sarokkő szilárd marad és az alapok tovább épülhetnek! 

          Czomba Sándorné presbiter  

A lelkészi hivatal nyitvatartási rendje hétköznapokon 9 és 11 óra. 

További elérhetőségeink: 06-44/385-250 

e-mail: potorjanos@freemail.hu 

További hírek, beszámolók és képek a honlapunkon: www.reformatusor.hu 

Facebook: Őri Református Egyházközség 

Óvodások és iskolások figyelem! 

Gyermek és Ifjúsági Konferenciánkat idén is megrendezzük, immáron 39. alkalommal! A 

Konferencia témája: Perzsa tábor – Eszter története.  
Időpontja: 2022. augusztus 1-5 -ig. 

Helye: Református templom, Gyülekezeti ház és Közösségi ház. 
Augusztus 3-án, szerdán a Közösségi ház udvarán családi délutánt tartunk, ezt követően pedig 

szabadtéri istentiszteletre várunk mindenkit szeretettel a parkba.  

Felnőttek számára esténként evangélizációs istentisztelet lesz a Konferencia napjain. 
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Legátus bemutatkozik 

Áldás, békesség! 

A nevem Ujlaky Máté. A Debreceni Református 

Hittudományi Egyetem V. éves Teológia-lelkész 

szakos hallgatója vagyok. Pünkösd ünnepén, 

mint legátus én hirdethetem Őr és Rohod 

gyülekezeteiben Istenünk élő és ható Igéjét. 

Szeretnék ezért bemutatkozni a gyülekezetnek. 

Jelenleg Baktalórántházán élek szüleimmel és 

testvéreimmel. Meghatározóak számomra a 

gyökerek, ahonnan indultam. Fontos számomra a 

teológia tudományossága, a zene szeretete és az 

Ige közérthető hirdetése. 

Isten kegyelméből református keresztyén 

családban nőhettem fel, melyben stabil alapot 

jelentettek édesapám szülei, különösen is 

nagyapám, aki hosszú időn keresztül a Rohodi 

Református Egyházközség presbitere volt. 

Gyermekkorom mindennapjaiban aktívan jelen 

volt a hithez és a református közösséghez való 

kapcsolódás. Szüleim és nagyszüleim elmondása 

alapján tudom, hogy már óvodás koromban azt 

mondtam, hogy bizony, én, ha nagy leszek, akkor 

református lelkipásztor szeretnék lenni (még ha 

akkor nem is tudtam, hogy mindez mivel jár).  

Ezt az elképzelésemet és az Istentől jövő hívást 

erősítette az is, hogy gimnáziumi éveimet a 

Debreceni Református Kollégium Dóczy 

Gimnáziumában tölthettem el, egy fantasztikus 

lelkész-vallástanár kezei között. Érettségi után 

így jelentkeztem a Debreceni Református 

Hittudományi Egyetemre, melynek jelenleg is 

hallgatója vagyok. Ha Istenünk engedi, akkor 

2022.07.02-től pedig már mint palástos 

lelkipásztor és VI. éves exmisszus-gyakornok 

szolgálhatok egy gyülekezetben.  

 

Az örömteli találkozás örömében, testvéri 

üdvözléssel és áldáskívánással: Ujlaky Máté 

„Egy szívvel és egy lélekkel” 

„Amikor hazaértek, felmentek a felső szobába, 

ahol megvoltak szállva, mégpedig Péter és János, 

Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és 

Máté, Jakab, az Alfeus fia, Simon, a Zélóta, és 

Júdás, a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szív-

vel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imád-

kozásban.” (Apostolok Cselekedeti 1,13) 

Hosszú távú hatását tekintve, a történelem legha-

tékonyabb imaközösségi alkalma volt ez, ame-

lyen pünkösd ajándékának elfogadására készül-

tek és váltak alkalmassá Jézus tanítványai. Kívül-

ről mérlegelve tíz nap tétlen félrevonulás egy 

szobában. A valóságban a történelem legna-

gyobb szellemi forradalmát előkészítő alkalom 

volt ez, amelynek nyomán megszületett a keresz-

ténység. Alkalmassá váltak a tanítványok arra, 

hogy elindítsák Krisztus Evangéliumát világhó-

dító útjára. Három évig tanultak a Mester mellett, 

most arra kellett alkalmassá válniuk, hogy a köz-

tük lakozó Isten Fia helyett szívükbe (a testükbe) 

fogadják Istent, a Szentlélek személyében. Fel-

mérni sem tudjuk ennek jelentőségét.  

Mi történhetett az emeleti szobában tíz nap alatt? 

Az eredmény az lett, hogy egy szívvel, egy lélek-

kel imádkoztak. Eddig az volt jellemző, hogy a 

tanítványok gyakran vitatkoztak. „Ki a legna-

gyobb köztünk?” (Még az utolsó vacsorán is ezen 

folyt a vita Lukács 22,24). Péter a többinél kü-

lönbnek tartotta magát (Máté 26,33). Zebedeus 

két fia kiemelkedő méltóságot igényelt magának 

(Máté 20,20-24). Szint hallom, hogy most egy-

más után vallották meg bűneiket, és teltek meg 

egységet teremtő alázattal és szeretettel. Meg-

tisztultak, megüresedtek arra, hogy a Lélek ve-

gye át a teljes uralmat bennük.  

Nagy jelentősége és áldása van az ilyen imakö-

zösségeknek, amikor a gyülekezet szolgálatban 

álló vezetői, győzelmes életre vágyó tagjai több 

napos „felházi” alkalmat tartanak. Kialakul az 

„egy szív, egy lélek” közössége. Isten új távla-

tokra, feladatokra ad kijelentést és Lélek által 

erőt, vezetést a megvalósításra. Azokban a gyü-

lekezetekben, ahol szolgáltam folyamatosan 

nagy áldását tapasztaltuk az ilyen több napos 

imaközösségeknek. Engedelmeskedjünk Jézus-

nak, aki elrendelte a tanítványok felházi alkal-

mát! Vegyünk példát a tanítványoktól, hogy szá-

munkra is (új) pünkösd adassék! Imádkozzunk 

ma ezért! (Kovács Géza: Üzenet Istentől minden 

napra – 155. oldal) 
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Kedves gyülekezeti tagunk juttatta el 

hozzánk… 

Pünkösdre 

Küldd Uram a tüzes nyelveket, 
Hadd égessenek minden pogány elveket, 

Minden mi múló, hamu legyen! 
Tisztíts és formálj újra Istenem, 
Míg életem nem lesz tükör, 
Melyben a Te fényed tündököl. 
 

Küld, Uram, Lelked fuvalmát 

Fújj el hamut, űzze lelkünk álmát, 
Tanítson hangodat mindig meghallani 
Neved mindenkor bátran vallani… 
 

Küld Uram, … itt várunk csendben  
könyörögve, 
Tekints kegyelemmel az értéktelen rögre. 
S míg halkan Feléd száll az ima, 

Megnyílik felettünk a menny kapuja.  
 

Hallom az élet vize zúgását, 

Küld Uram, Lelked áldását. 
Ahol a Te Lelked – ott a szabadság 
Nem választ el tőle mélység-magasság! 

Lebegjen Lelked újból a mélység felett, 
Válaszd el a múlót az öröktől szívünkbe bent, 

Támassz a pusztában újból életet 
 

Dsida Jenő – Pünkösdi várakozás 

Kész a világ,  

Feszült, ünnepi várás  
Tereng felette.  
Halotti csend. Csak néha néha  

Sóhajt az Isten lelke.  
Kimérve minden pálya  
Megtöltve minden lélek-lámpa,  
Ahol csak úr a lét…  
De jaj, sötét van,  

Mélységes iszonyú sötét!  
A zordon tömeg-árnyék  
Némán zokogva kering utjain,  
S csak egyet tud és egyet érez…  
…Most váratlanul vágyón megvonaglik  

és felzúg Istenéhez:  
Betelt az idő!  

Sugarat, fényt, szint adj nekünk,  
Mert epedünk!  
Fényesség nélkül oly sivár az élet!  
Nagy Alkotónk, oh mondd ki szent igédet 

Legyen világosság!…  
És ismételik mindig erősebben 
A felviharzott étheren keresztül 

És felharsan az egek harsonája 
s a végtelennek zsolozsmája zendül 

Zsibongva, zsongva… 
És nagy szavát az Úr – kimondja! 

 

Megjelent az új Református énekeskönyv 

Megjelent a Magyarországi Református Egyház 

új énekeskönyve. Az elmúlt évszázadban énekes-

könyvünk a református egyház egyik leghitele-

sebb, büszkeségre méltán okot adó alkotása volt. 

A megújítás ennek ellenére már régóta esedékes 

volt – mondta Fekete Károly tiszántúli püspök az 

egyház szeptember 24-i zsinati ülésén. Az éne-

keskönyv 210 új énekkel bővült. Az új énekes-

könyvvel több mint tízéves munka fejeződött be. 

2021. Szeptember 27-e, hétfőtől kapható az új 

Református énekeskönyv. Az énekeskönyv ára 3 

300 forint. Református közösségeink bevezető 

áron, a megszokottnál nagyobb kedvezménnyel 

vásárolhatják meg az új énekeskönyvet a Kálvin 

Kiadónál, emellett értékhatárhoz kötött kedvez-

mények is elérhetők. A részletekről a kiadó hon-

lapján tájékozódhatnak. Digitális formában 

az enekeskonyv.reformatus.hu oldalon érhető 

el az énekeskönyv, illetve hamarosan mobiltele-

fonos applikáció is készül majd hozzá. 

Az új református énekeskönyv többféle színben 

és egyelőre egyféle méretben kapható a Kálvin 

Kiadónál. 

Az énekeskönyv advent első vasárnapjától, nov-

ember 28-tól a Magyarországi Református Egy-

ház hivatalos énekeskönyve, erről döntött szept-

ember 24-i ülésén egyházunk Zsinata. Az új éne-

keskönyv megjelenéséről Bódiss Tamás, a Zsi-

nati Hivatal Országos Egyházzenei Irodájának 

vezetője elmondta: 

„Új énekeskönyvünk megújult tartalommal és 

megújult beosztással kívánja segíteni istentiszte-

leteinken az éneklés liturgikus funkcióját, az 

https://kalvinkiado.hu/
https://kalvinkiado.hu/
https://enekeskonyv.reformatus.hu/
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adott istentisztelet rendjének és az egyházi év ün-

nepi időszakainak megélését. Elhagytunk nem 

használt énekeket, megtartottunk minden ismert, 

használatban lévő éneket, szükség esetén iga-

zítva azok kottaképén, szövegezésén. A kevéssé 

ismert, ám értékes tételeknél szöveg- és dallam-

igazítással próbáltuk növelni azok használatának 

jövőbeni esélyeit, végül pedig kiegészítettük az 

énekeskönyvet már ismert és igényelt, valamint 

az eddigi énekanyagot témában, illetve stílusban 

gazdagító új énekekkel. Köszönetet mondunk 

mindazoknak, akik az énekeskönyv összeállítá-

sán áldozatos munkával fáradoztak. Legyen ez az 

új énekeskönyv Isten eszköze egyházunk és gyü-

lekezeteink megújulásában!” 

Az énekeskönyvben a korábbi változat ötvenöt, 

legritkábban használt énekének kivételével fel-

lelhető az előző énekeskönyv teljes énekanyaga. 

Emellett kétszáztíz új éneket is tartalmaz. Annak 

érdekében, hogy a korábbi énekeskönyv számo-

zásához szokott olvasók számára megkönnyítsék 

az új énekeskönyvben a tájékozódást, a készí-

tők összehasonlító táblázatot tettek közzé. 

Az elmúlt évszázadban énekeskönyvünk a refor-

mátus egyház egyik leghitelesebb, büszkeségre 

méltán okot adó alkotása volt. A megújítás ennek 

ellenére már régóta esedékes volt. Mint arra Fe-

kete Károly, a Tiszántúli Református Egyházke-

rület püspöke felhívta a figyelmet: 

„Hetven év telt el 1948 óta, ami az éneklés válto-

zásait tekintve nagyon hosszú idő. Az a remény-

ségünk, hogy okulni fog egyházunk ennek a kor-

szaknak a vitáiból és az énekeskönyvvel kapcso-

latos hiányérzetből. Az énekcsoportokra osztott 

számozással, amely az énekanyag további bőví-

tésére hív, azt szeretnénk ösztönözni, hogy az 

énekeskönyv ügyének gondozása, a használat 

közben megmutatkozó további alakítás ne váras-

son olyan hosszú ideig magára, mint ahogyan az 

most történt.” 

Az énekeskönyv megújítását a Generális Kon-

vent Liturgiai és Himnológiai Bizottsága fel-

ügyelte, a kiadványt a Magyarországi Reformá-

tus Egyház Zsinata fogadta el 2019-ben, beveze-

téséről pedig 2021. szeptember 24-i ülésén dön-

tött.      

 Forrás:  Megjelent az új Református éne-

keskönyv - Reformatus.hu 
 

Az énekeskönyv kedvezményes áron 2310 Ft-ért 

kapható a lelkészi hivatalban.

 

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. 
 

Gyermekistentisztelet 

Kedves Gyerekek! Ne felejtsétek el, ha 

vasárnap, akkor gyermekistentisztelet! Sok 

szeretettel várok minden óvodást és általános 

iskolást vasárnap délelőttönként fél 11-re!  

Szüleitekkel vagy nagyszüleitekkel együtt 

gyertek a református templomba, ahonnan a 

közének alatt átmegyünk a közösségi házba, a 

gyermekistentisztelet színhelyére. Lesz bibliai 

történet, ének, aranymondás, játék, udvari játék 

(hinta, csúszda)…              

  Adél néni 

 

https://enekeskonyv.reformatus.hu/documents/2124/20210617_énekek_számozása_mellélet.pdf
https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/megjelent-az-uj-reformatus-enekeskonyv/
https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/megjelent-az-uj-reformatus-enekeskonyv/
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Keresztrejtvény 

Kedves felnőtt olvasóink! A következő feladatot szántuk most Önöknek. A helyes megfejtéseket 

2022. június 15-ig várjuk a lelkészi hivatalba. A sorsolásra 2022. június 19-én kerül sor. 

1. Jézus egyik tanítványa.  

2. Pünkösdöt megelőző nagy ünnepünk.  

3. Kit kért meg József (de csak titokban), hogy levehesse Jézus testét a keresztről?  

4.  „… néktek! Így köszöntötte Jézus a tanítványokat feltámadása után.  

5. Az a földdarab, amelyet Júdás Jézus tartózkodási helyének elárulásáért kapott pénzen vettek.  

6. Melyik tanítvány beszélt a népnek Pünkösd napján?  

7. Mikor ünnepeljük Jézus Krisztus mennybemenetelét?  

8. Hittel és Szentlélekkel teljes férfi és ő volt az első keresztyén vértanú.  

9. Ennyi lélek csatlakozott a gyülekezethez Pünkösdkor?  

10. „Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét … .”  

11. Júdás helyett ő lett a tizenkettedik apostol.  

12. Jézus másik tanítványa.  

13. „Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, 

úgy jön el, ahogyan láttátok őt … a mennybe.” 

14. „Jóel így prófétált: Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök … minden halandóra.” 

15. Mivel keresztelt János?  

16. Őt is jelölték Júdás helyére, de ő nem lett a tizenkettedik tanítvány.  

17. „Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen 

hatalmas … hasonló zúgás támadt az 18. … , amely betöltötte az egész házat ahol ültek.” 

19. Kinek jelent meg először feltámadása után Jézus?  

20. „Ezek pedig (az első gyülekezet tagjai) kitartóan részt vettek az apostoli hitvallásban, a közös-

ségben, a … megtörésében, és az imádkozásban.”  

1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

5.                           

6.                           

7.                           

8.                           

9.                           

10.                           

11.                           

12.                           

13.                           

14.                           

15.                           

16.                           

17.                           

18.                           

19.                           

20.                           
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Kedves gyerekek! Találjátok meg a 10 különbséget a képek között!  

Egy kis fejtörővel is készültünk! 

Lehetnek több százan, vagy csak ketten-

hárman, hogyha az Úr ott van köztük, testvérek 

mindnyájan.  

Jézus szerint itt van köztünk, mégis láthatatlan, 

határán útlevél nélkül léphetünk át nyomban. 

Törvény oltalmazza, bíró vigyáz rája, s akit 

Isten Lelke vezet, még meg is találja. 

Elem, de nem zseblámpa, s nem a boltos adja. 

Ingyen kapja, aki kéri, s szívébe fogadja. 
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Rendszeres gyülekezeti alkalmaink 

Vasárnap       830 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   1400 Bibliaóra a Sareptában 

Ünnepi alkalmaink 

Május 30 - június 4. 1900 
Bünbánati úrvacsorai előkészítő istentisztelet a 

templomban 

Péntek /június 3./ 1030 
Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek számára 

házi úrvacsora előre bejelentett igény szerint 

Szombat /június 4./ 1900 Istentisztelet a templomban a legátus szolgálatával 

Pünkösd I. napja /június 5./ 830 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 

Pünkösd II. napja /június 6./ 830 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! 

A Krisztus mennybe felméne, 

Hogy nékünk helyet szerzene, 

Atyjával megbékéltetne, 

Életre bévinne. 

Ó, mi kegyelmes Mesterünk, 

Emlékezzél meg mirólunk, 

Ki meghaltál volt érettünk, 

Légy jelen mivelünk! 

Te látod mennyből éltünket 

És nagy keserűséginket; 

Vígasztald meg mi lelkünket, 

Hogy higyjünk tégedet. 

(239. dicséret 1-3. vsz. Várad, 1566) 
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