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Ige: Apostolok cselekedetei 2,1–21 

Kedves Testvéreim! 

Nagy szeretettel köszöntöm az Üzenet minden kedves Olvasóját 2017 Pünkösdjén! Az ünnep neve a 
görög ’hé pentekoszté’, ötvenedik kifejezésből származik. A zsidók a páskaünnep utáni 50. napon 
ünnepelték. Más elnevezések is ismeretesek. Az Ószövetségben a legrégebbi források „aratási 
ünnepnek” nevezik. A páskaünnep utáni hét hetes időtartamra utal a „hetek” ünnepe, de a 
páskaidőszak lezárásaként „záróünnepnek is mondták”. 

Az Újszövetség népe számára Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének ünnepe és a jeruzsálemi 
ősgyülekezet születésnapja. A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye, akit az Atyával és a 
Fiúval egyenlőképpen imádunk. Szentlélek nélkül elképzelhetetlen, hogy valaki Krisztus tanítványa 
legyen. Ahogyan a test halott, ha nincs benne az élet lehelete, úgy az egyház is halott, ha híjával van 
a Szentléleknek.  

Lukács, aki a róla elnevezett evangéliumot és az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvet írta, 
mindezzel tökéletesen tisztában van. A Szentlélek személyére a négy evangélista közül Lukács fektet 
leginkább hangsúlyt.  Mindkét könyve elején bemutatja a Szentlélek ajándékának elengedhetetlen 
fontosságát. Amikor Jézus megkeresztelkedett a Jordán folyónál, leszállt rá a Lélek (Lukács 3,21–
22). Így „Szentlélekkel telve”, „a lélek indítására”, „a lélek erejével” és a Lélek kenetével (Lukács 
4,1.14.18) kezdte meg nyilvános munkásságát. Pünkösdkor ugyanez a Lélek szállt Jézus 
tanítványaira, hogy felkészítse és vezesse őket a missziói munkában (Apostolok cselekedetei 1,5.8; 
2,4.33). Az Apostolok cselekedetei első fejezetében a Lélek ígéretéről, ajándékáról, keresztségéről és 
teljességéről ír Lukács. Határozottan bizonyságot tesz arról, hogy mindezt Isten népe valósággal meg 
is tapasztalta.  

A pünkösdi esemény volt Jézus megváltó művének utolsó mozzanata (visszajövetelét nem számítva). 
Miután karácsonykor testet öltött, tanított és gyógyított, a keresztfán meghalt bűneinkért, feltámadt a 
halálból, és felment a mennybe, pünkösdkor Szentlelkét küldte el népéhez, hogy testévé formáljon 
minket, és nekünk adja mindazt, amit a kereszten kivívott számunkra. 

Az apostolok pünkösdkor kapták meg azt a felkészítést, amelyre szükségük volt rendkívüli feladatuk 
betöltéséhez. Jézus „koronatanúvá” rendelte őket, és megígérte nekik, hogy a Szentlélek emlékezteti 
és tanítani fogja őket. Pünkösdkor teljesedett be az ígéret, mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és az 
addig bezárkózó, félénk tanítványok bátran bizonyságot tettek Jézus Krisztusról. Kinyitották bezárt 
szobájuk ajtaját, és a zarándokok ezreinek hirdették Jeruzsálem utcáin, hogy a jóeli prófécia 
beteljesedett. „Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra”.  

 



Személyválogatás nélkül adja ma is Isten drága Szentlelkét fiaknak és lányoknak, ifjaknak és 
véneknek. Pünkösd a Lélek új korszakának kezdetét jelöli. Isten népe azóta bármely helyen és időben 
részesülhet áldásából. Minket is felkészít a tanúságtételre. A mi félelmeinket és hitetlenségünket is 
kész elvenni. Erőt, bölcsességet és józanságot ad.  

A Szentlélek eljövetelét három természetfeletti jel kísérte: szokatlan hang, látvány és beszéd. A három 
élmény egy-egy természetes jelenséghez volt hasonló (szél, tűz és beszéd), mégis mind eredetüket, 
mind jellegüket tekintve természetfelettiek voltak. A zúgó hang nem szél volt, hanem csak valami 
ahhoz „hasonló”, a lángnyelvek csupán tűznek látszottak, „valami lángnyelvek” jelentek meg, és az 
apostolok se a megszokott módon beszéltek, hanem „különféle nyelveken kezdtek beszélni”. A 
Szentlélek eljövetele három fontos érzékükre hatott, amikor szélszerű zúgást hallottak, tűzszerű 
jelenséget láttak, és „más” nyelveken kezdtek el beszélni. Lukács kénytelen hasonlatokat használni, 
mert egyszerű emberi szavakkal lehetetlen kifejezni azt a nagy csodát, amit Isten tett. A három 
jelenség kifejezi azt, hogy elkezdődött a Lélek új korszaka. Már Keresztelő János is tűzről és szélről 
beszél (Lukács 3,16), és elindult a misszió, hogy az evangélium eljusson a föld végső határáig 
(Apostolok cselekedetei 1,8). 

A „hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás” azt az erőt jelképezheti, amelyet Jézus is ígért tanúinak. 
Nem közönséges emberi erőről, hanem „mennyei erőről” van itt szó (Lukács 24,49). Képtelenek is 
lennénk emberi erővel szembeszállni a Sátánnal, mert eleve kudarcra lennénk ítélve, de mennyei 
erővel csak győzelem várható. Ezért bíztat Pál apostol is „Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas 
erejében” (Efézus 6,10). Isten nem esélytelenül és védtelenül indít a gonosz erők elleni harcba, hanem 
legyőzhetetlen mennyei erejét adja. 

A tűzszerű jelenség jelentheti az erkölcsi tisztaságot, ami nélkülözhetetlen a tanítványok számára. 
Ézsaiás ajkát izzó parázs tisztítja meg (Ézsaiás 6,6–7), így lesz alkalmas a prófétai szolgálat 
elvégzésére. A tűz tehát Isten tisztító eszköze, de Istent megjelenésének kísérőjelensége is. Füstölgő 
kemence és tüzes fáklya képében köt szövetséget Ábrahámmal (1Mózes 15,17), és égő 
csipkebokorban jelenik meg Mózesek (2Mózes 3), tűzben száll le a Sínai-hegyre (2Mózes 19,18). A 
tűz világosságot és meleget ad, de éget is. A Szentlélek tüze égetheti ki bűneinket, hogy neki tetsző 
szentségben szolgáljuk őt.  

A „különféle nyelveken” való szólás csodája az volt, hogy mindenki megértette az apostolok 
beszédét. Lukács a jelen levő sokaság nemzetköziségét hangsúlyozza. Valamennyien „kegyes 
zsidók” voltak, akik a „föld minden nemzete közül” jöttek. Az aratási ünnepen mindnyájan 
Jeruzsálemben voltak, de sokan közülük nem ott születtek, hanem a diaszpórából jöttek.  A Szentlélek 
teszi érthetővé a tanítványok beszédét. A gőgös, büszke emberek nyelvét Bábel tornya építése sorén 
összezavarta Isten, pünkösdkor pedig az apostoli bizonyságtételre figyelőket egyező hitre hozta. Ma 
is a Szentlélek áldott munkájára van szükség ahhoz, hogy a Biblia és a prédikáció érthető beszéddé 
váljon.  

Istentől gazdagon megáldott pünkösdöt kívánok minden kedves Testvéremnek! 

Pótor János lelkipásztor 
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Füle Lajos – Szélben 
 

Három nap óta zúg a szél, 
a Balaton már csupa tajték, 
Hétrét görnyedve dől a nád, 
s térdet, fejet mélyebbre hajt még. 
 

Én is de lennék gyönge nád, 
csak fújna zúgó Szél keresztül! 
De lelkemen a csend terül, 
szálló igékre meg se rezdül. 
 

Zúgó, zengő Szél járjon át, 
kényszerítsen mélyre hajolni! 
Sóhajtva, nyögve, mint a nád, 
de jó lenne térdre borulni! 
 

 



Konfirmáció 

Május 28-án, a konfirmáció vasárnapján gyülekezetünk 13 fiatalja konfirmált, azaz megerősítette 
hitét, név szerint: Jankó Aliz, Kiss Vivien, Nagy Brigitta Vanda, Szegedi Boglárka, Tisza Kinga, 
Deme Mátyás, Hegedűs Patrik, Ilyés Zoltán, Jenei Balázs, Lőrincz József Máté, Pethő Dávid, Szőke 
Miklós Zsombor, Tóth Zsolt. 
Az ünnepi istentiszteleten a konfirmandusok számot adtak bibliaismeretükről, hitvallást tettek, és 
elkötelezték magukat Krisztus követésére.  
A fiatalok az előző héten, a kisvizsgájukon alapos felkészültségükről tettek tanúbizonyságot. A 
konfirmációi vizsga után – gyülekezetünk szép szokása szerint – a konfirmandusok értékes könyveket 
kaptak. A vizsga végén a fiatalok szóban és ajándékokkal köszönetüket fejezték ki a felkészítőiknek, 
Pótor János és Perhát Levente lelkipásztoroknak. 
Egyházközségünk gondnokának, Kiss Andrásnénak köszöntőjét alább közöljük. 

Kedves Konfirmandusok! 
Szeretnélek köszönteni benneteket néhány gondolattal. Minden körülmények között maradjatok 
hűségesek Istenhez, és szeressétek nagyon Jézust! Sosem fogtok csalódni benne. Bármerre is visz 
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. Az 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 segíteni fog benneteket abban is, hogy ehhez a 
felelősséghez elég erősek legyetek. Szeressétek az egyházat. Őszintén kívánom, hogy megtaláljátok 
benne mindig a lelketek táplálékát és biztonságot, amelyre most a felnőttkor küszöbére lépve 
éppolyan szükségetek van, mint életutatok közepén vagy vége felé járva. Kívánom nektek, hogy 
szüleitek és nagyszüleitek, minden szerettetek gyönyörködjön bennetek és ne csak ezen a napon, 
hanem még nagyon sokáig. Isten segítsen és vezessen benneteket.  

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

Honlapunk: www.reformatusor.hu          Facebook: Őri Református Egyházközség 

 



 
Anyák napja 

Május első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük. Mit jelent anyának lenni? Egy életen át tartó 
hivatás, mely független a kortól, akár fiatal, akár nyugdíjas az ember. Miért csodálatos anyának lenni? 
Mert a gyermek tiszta, önzetlen mosolya, ölelése vagy „szeretlek anya" kimondott mondata olyan 
energiával, szeretettel tölti fel az anyát, ami feledteti a rossz perceket, gondokat egy időre.  
Az anyák napja az egyik legmeghittebb, legbensőségesebb kapcsolat megélése anya és gyermeke 
között. Így történt ez az őri gyülekezetben is, ahol minden évben szeretettel köszöntjük az 
édesanyákat. Ekkor a gyermekek verssel és énekkel szeretnék kifejezni édesanyjuk iránti szeretetüket, 
melyet egy szál virág átadásával erősítenek meg.  
Ez egy különleges nap, vissza nem térő alkalom megélni, átélni anyaként, hogy aznap csak minket 
ünnepelnek, nekünk verselnek, tiszta szívvel énekelnek – megköszönve, hogy világra jöttek. S talán 
azért is érdemes eljönni, mert ott, akkor a templomban valami vibrál a levegőben, a Szentlélek 
munkálkodik a szívekben. Hisz meghatódik akkor anya, gyermek, nagymama, de még az édesapák is 
könnyes szemmel élik át, hogy: köszönöm Istenem az Édesanyámat! 
Az igei szolgálatot Pótor János lelkipásztor Ézsaiás próféta könyve 44,22; 66,13; és 49,15 alapján 
tartotta. Hangoztatta, hogy szívünk szerint való szép szokás, hogy minden esztendőben május első 
vasárnapját az édesanyák köszöntésére szenteljük. Számba vesszük azt a csodálatos, nagy-nagy 
ajándékot, amit az édesanyákban adott nékünk a mi kegyelmes, áldott Istenünk. Hálásak vagyunk az 
ő életükért, még haló poraikban is, hogy Isten ilyen ajándékot adott általuk nekünk. De ez nem csak 
egy meghatódott érzést jelent, egy kis elérzékenyülést, egy kellemes hangulatot, hanem ezen a 
vasárnapon is a mi élő, hatalmas, dicsőséges Istenünket dicsőítjük, és Neki adunk hálát azokért az 
áldásokért, amelyekben bennünket az édesanyák által részesített.  
Az édesanyák is gyarló emberek, mint mindenki más, de mégis nagyon kedvesek a mi számunkra. 
Tudjuk, hogy nem többek és nem kevesebbek, mint Isten áldott eszközei a gyermekek életében. Az 
ő szeretetükön át túlláthatunk Istennek ama csodálatos szeretetére, amelyet bőséggel kíván 
ajándékozni nékünk. Nagyon fontos, hogy miközben az édesanyákra hálásan tekintünk, ugyanakkor 
tekintsünk tovább a mi élő hatalmas, dicsőséges Istenünkre. A próféták közül főleg Ézsaiás próféta 
az, aki bizonyságot tesz arról, hogy ebben a világban leginkább az édesanyai szeretet ábrázolja ki azt 
a vigasztalást, amire nekünk nagyon-nagyon szükségünk van. Az anyai szeretetről szóló vigasztaló 
szeretetről szóló tanítás legyen a vasárnapi istentiszteletünk középpontjában, hiszen az anyai szeretet, 
a legtöbbet mondó látható képe a láthatatlan Isten szeretetének. Az édesanyák szeretetén keresztül 
láthatjuk, hogy a láthatatlan Isten hogyan szeret minket.  
Hálát adunk a közöttünk lévő édesanyákért, az ő életükért, szeretetükért, de tudjuk jól, az édesanyák 
élete is múlandó és nem maradhatnak örökké velünk, egyszer el kell engednünk az ő drága kezüket. 
Olyan jó, hogy még az emlékük is Isten felé terelget bennünket. Magasztaljuk a köztünk lévő 
édesanyákért Istent, de hálásak is szívünk azokért, akik már eltávoztak. Az eltávozott édesanyák 
szívére már nem lehet odaborulni, de milyen jó, hogy az atyai szeretet szívére mindig, mindenkor, 
idős korunkban is oda lehet borulni. Ahogyan a szép énekünk is mondja: Jézus ölébe bizton hajtom 
fejemet le én. Milyen jó, ahogy Ézsaiás próféta is mondja, ha mások megfeledkeznek rólunk, a mi 
Istenünk soha sem feledkezik meg rólunk. Az Ő drága kegyelmére mindig számíthatunk, milyen jó 
hogy az Ő ígéretében mindig bízhatunk. Immánuel, velünk az Isten! 
Az igehirdetés után a gyermekek verssel, énekkel, és egy szál virággal köszöntötték az édesanyákat, 
a nagymamákat és a keresztanyákat. A gyülekezetben lévő édesanyákról sem feledkeztünk meg, egy 
kézzel készített ajándékkal leptük meg őket.  Czomba Sándorné presbiter 



 
Anyák napja a Sareptában 

Május első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük. Ez alkalomból kedves műsorral készültek az 
óvodások, „tűztánccal”, énekkel, verssel, mondókával, körjátékkal köszöntötték az otthonban élő 
szépkorúakat. Szívet melengető, megható műsorukkal könnyeket csaltak a jelenlévő nagymamák, 
dédnagyamamák szemébe. A megható, szép műsorért köszönetet mondunk a felkészítő óvónőknek 
és gondozó néninek, valamint a gyerekeknek! Ádámné Rácz Lívia 

Húsvéti Örömhír Klub 
Az idei évben is megszervezésre és megtartásra került gyülekezetünk gyermekei számára a Húsvéti 
Örömhír Klub, április 13-án, Nagycsütörtökön, délelőtt 9 órától, amelyen Istennek hála 56 gyermek 
vett részt. Sok-sok játékkal, énekkel és barkácsolós feladatokkal készültünk. Az előadást az idén is 
Kertészné Iványi Ágnes, a VISZ munkatársa tartotta, aki igényes technikával készült képekkel 
szemléltette a „Krisztus hét utolsó szava a kereszten” című anyagot. 
A történet feldolgozása előtt egy elgondolkodtató kérdéssel kezdhettük az alkalmat: „Mit kell 
csinálni, ha olvasol a szobádban és közben besötétedik?” A gyerekek ügyesen fel tudták sorolni, hogy 
ki milyen módszerrel tud a szobában arra a sötét percekre, órákra fényt hozni. Ági néni elmondta, 
hogy 2000 évvel ezelőtt, mikor fényes nappal sötétedett be, az emberek még csak mécsesekkel tudtak 
világítani. A Biblia erről az eseményről ezt írja: „Tizenkét órától kezdve három óráig sötétség lett az 
egész földön” (Mt 27,45). Voltak olyanok, akik szívét ettől a sötétségtől félelem töltötte el, de a 
legtöbb ember így sem sejthette, hogy egy különleges esemény történik. Azon a napon a Golgota 
nevezetű helyen három elítélt ember függött a keresztfákon és egy közülük ártatlanul, a mi bűneinkért 
volt ott, akit úgy hívtak: Jézus Krisztus.   
Ági néni emlékeztetett ugyanakkor bennünket arra, hogy Jézus születésekor is sötétség volt, de Isten 
a pásztoroknak és a napkeleti bölcseknek egy fényes csillaggal mutatta az utat a koszos istállóhoz. Itt 
királyként tisztelték és imádták Őt jászola előtt.  
Mária, az édesanyja később figyelemmel követhette, hallhatta, hogyan beszél Jézus Istenről és a 
mennyországról az embereknek, milyen hatalmas erő van benne, amivel embereket gyógyított meg.  
Még inkább nem értette szerető anyja, hogyan ítélhették el az ő jószívű, jótevő fiát a zsidó vezetők, 
hogyan történhet meg az, hogy ha Jézus Isten Fia, akkor a mennyei Atyja nem küld segítségére 
angyalokat. Mindenki láthatta őt, ahogyan a százados is, aki sok-sok kivégzést láthatott, ahol az 
elítéltek eddig kivétel nélkül kegyelemért könyörögtek, vagy hangosan káromkodtak – de ezen a 
napon, a középső kereszten függő férfi, akit Jézusnak hívtak így szólt: „Atyám, bocsásd meg nekik, 
mert nem tudják, mit cselekszenek” (Lk 23,33-34). Jézus első szavai a megbocsájtásról szóltak. A 
két latorból az egyik valószínűleg hallhatott Isten országáról, hogy Isten egy Szabadító Királyt küld 
a földre és az utolsó pillanatokban is képes volt elhinni, hogy Jézus ez az Istentől jött Szabadító. 
Cselekedetekkel már nem tudta kifejezni hitét, de szavaival bebizonyította. Jézus pedig a megváltás 
szavaival így válaszolt neki: „Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban” (Lk 
23,39,43). Jézus utolsó perceiben sem magával törődött, hanem az édesanyja, Mária sorsával, akit 
szeretett tanítványa, János gondjaira bízott. E gondoskodó szeretet szavait János evangéliuma 19,26–
27-ik verseiben olvashatjuk. Ekkor jött el a sötétség, amikor is Isten elhagyta, mivel láthatta Fián az 
én, a te és mindenki bűnét. Ez azért történt meg, mert a szent Isten és a bűn nem férnek össze. 
Negyedik szava, az Atyától való elszakadás félelmének szavai hangoztak el: „Én Istenem, én 
Istenem, miért hagytál el engemet?” (Mt, 27,46). Talán senki sem gondolná azt, hogy Isten Fiának 
bármilyen fájdalmai is lehetnek, kiszáradhat a szája, szenvedhet az, aki tökéletes Isten és tökéletes 
ember is egyben. Teljesen olyanná lett, mint te vagy én. Ötödik szava: „Szomjazom” (Jn, 19,28). Az 



ószövetségi időkből már ismert gondolat volt, hogy minden ember a bűn foglyaként jön a világra, a 
bűntől úgy szabadulhatott meg, ha valaki kifizeti az Isten által kiszabott váltságdíjat. Ez a váltságdíj 
Jézus kereszthalála volt, hiszen Ő mentes volt az emberi bűnöktől. Jézus hatodik szava a győzelem 
szava volt „elvégeztetett” (Jn 19,30). Jézus legyőzte a bűnt kereszthalálával és kiváltott bennünket a 
bűn rabszolgaságából. Jézus utolsó, egyben hetedik szava a bizalom szavai voltak az Atya felé: 
„Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet” (Lk 23,46). Ezen szavak után meghalt. Amit Mária 
a fogantatás pillanatától tudott, arra a felismerésre jutott el a százados is a keresztfa lábánál: Jézus 
Isten Fia. Bizonyára voltak, akik nem jutottak el erre a felismerésre, sőt egyenesen azt állították, hogy 
ő egy egyszerű ember volt. Aznap pénteken eltemették, az akkori szokásokhoz illően, és a sír szája 
elé egy nagykövet hengerítettek. Húsvét vasárnapján pedig, amikor az asszonyok odaértek a sírhoz, 
azt láthatták, hogy a sír üres, és angyal hirdette számukra, hogy Jézust a halál nem tudta fogva tartani, 
feltámadt. Később találkozhattak vele ők is és a tanítványai is, és feltámadása a legnagyobb 
bizonyíték arra, hogy Jézus valóban Isten Fia.  
Ági néni bíztatta a gyerekeket, hogy hirdessék az igét. A feltámadott Jézus halálával megszerezte 
számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet, hiszen, ahogy az aranymondásunk is mondta: „Aki hisz 
a Fiúban, annak örök élete van” (Jn 3,36a).   

A történet elmondása után kézműves foglalkozásra került sor a közösségi házban. Virágdíszt, húsvéti 
nyulat és bárányt készítettünk, amit aztán haza is vihettek a gyerekek. Sajnos a rossz idő miatt nem 
került sor a már hagyománnyá vált csoki tojás és csoki nyuszi kereső verseny megrendezésére. Bízom 
abban, hogy a rossz idő ellenére, drága lelki ajándékkal térhettek haza a gyerekek e tartalmas és áldott 
délelőtt után.   Lakatos Adél református hitoktató 

Diakóniai Konferencia 
2017. május 9-én egyházmegyei diakóniai szakmai napot tartottunk gyülekezetünkben. Az MRE 
Szeretetszolgálati Iroda gyülekezeti diakóniai referense, az egyházkerület diakónia referense, az 
egyházmegyei diakóniai bizottság tagjai, intézményvezetők és intézményt fenntartó lelkipásztorok 
jöttek el, lehettünk együtt, és épülhettünk sokat Isten kegyelméből. Hallottuk a szép mondatot: a 
diakónia beépítése a gyülekezeti életbe tulajdonképpen a gyülekezet felépítését is jelenti.  
Együttlétünk elején Kiss Andrásné gondnok köszöntötte a jelenlévőket ezekkel a mondatokkal:  
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az egyházközség és annak presbitériuma nevében kedves 
vendégeinket az Egyházmegyei Diakóniai Konferencia alkalmából. Tisztelettel köszöntöm Dr. Gaál 
Sándort, a Nyírségi Református Egyházmegye esperesét.  
A diakóniai munkáról egy pár mondatot szeretnék elmondani: Ez a munka lehet 1. személyes: ez 
embertől emberig történő segítségnyújtás, cselekvésben megnyilvánuló hit. 2. a gyülekezet 
segítségnyújtása: szegények, betegek, testi, értelmi, lelki fogyatékosok, a társadalom peremén élők 
számára. 3. szervezeti formáció: ez szakszerű diakóniai szolgáltatás, melyet főállásúak végeznek. 



Ezen munkák végzéséhez Istenre, Jézusra tekintve, és a Szentlelket segítségül hívva kell és lehet erőt 
kérni és kapni. A Példabeszédek 4. rész 5-6 verseivel kívánok életükre, szolgálataikra Isten áldását: 
„Szerezz bölcsességet, szerezz értelmet, ne felejtsd el szavaimat, és ne térj el tőlük! Ne hagyd el, és 
megőriznek téged, szeresd és megoltalmaznak téged!” A Jó Isten áldása legyen ezen az alkalmon, az 
itt elhangzó előadások mondanivalója maradjon meg szívünkben a Szentlélek ereje által. 
A köszöntő szavak után az igehirdetés következett, melyet Pótor János egyházmegyei diakóniai 
előadó tartott az ApCsel 4,32–37 alapján. A jeruzsálemi ősgyülekezet életének a tanulmányozása 
fontos szempontokat adhat az egyház gyökereinek a megértéséhez, ezen belül a diakónia kerülhet új 
összefüggésbe. Jézus Krisztus halála és feltámadása, és a Szentlélek kiáradása új közösség, 
keresztyén gyülekezet megalakulását eredményezte. Az Isten hatalmát, kegyelmét és szeretetét 
megtapasztaló emberek úgy éltek élő közösséget Jézus Krisztus nevében, hogy az egymás iránti 
szeretetüket nagyon konkrétan gyakorolták, amikor a szegényekről példamutató módon 
gondoskodtak. Az egyház küldetésének alapvető feladata, hogy ne csak beszéljen Isten szeretetéről, 
hanem egyértelműen gyakorolja mindenki irányába.  
Testvéri közösség volt a gyülekezetben. A kezdeti mézeshetekről beszélhetünk. Mai önző 
világunkban jó olvasni: „A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt”. Egységre 
törekedtek, nem akartak külön utakon járni. „Mindenük közös volt”. Szétosztották mindenkinek úgy, 
ahogyan szüksége volt rá. Elképzelhető, hogy a jeruzsálemi ősgyülekezeten belül csak egy szűkebb 
közösség, a kemény mag alkotott vagyonközösséget. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem. A 
mai diakóniának is az a célja, hogy igazi testvériség alakuljon ki.  
Az igehirdetés után a gyülekezeti terembe vonultunk át, ahol kis csoportokban megbeszéltük, 
átbeszéltük az intézményekkel kapcsolatos diakóniai lehetőségeket, megosztottuk egymással a 
tapasztalatunkat, kérdéseket tehettünk fel az intézmények vezetőinek és különböző megoldási 
lehetőségeket tártunk fel, hogyan lehetne a diakóniai munkát még hatékonyabbá tenni. A csoportos 
beszélgetések után finom ebéddel zártuk szakmai napunkat, melyet a Sarepta Református Idősek 
Otthonának ebédlőjében fogyaszthattunk el.  Kiss Andrásné gondnok 

Óvodások és iskolások figyelem! 

Gyermek és Ifjúsági Konferenciánkat idén is megrendezzük, immáron 34. alkalommal! A 
Konferencia témája: Reformáció Időpontja: 2017. július 11-15-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! 

 



Bittó Zoltánné temetése 
2017. május 3-án reggel 7 órakor indultunk személygépkocsival négyen; Pótor János, Pótorné Ács 
Ágnes, Papp Béláné és Miksi Sándorné Őrből, Budapestre, a rákoskeresztúri Új köztemető irányába. 
Gyülekezetünkből még Szegedi László, és Mátészalkáról Dankó Miklós és felesége vonattal utazott 
erre a szomorú eseményre. Bittó Zoltán 1952-től 1970-ig gyülekezetünkben szolgált, így természetes 
volt, hogy mikor meghallottuk a gyászhírt, amit fia közölt gyásztáviratban édesanyja haláláról, hogy 
a temetésen részt veszünk.  
Bittó Zoltánné, született Boruzs Ilona, volt székelyhídi tanítónő, áldozatkész, hűséges életének 100. 
évében, 2017. április 11-én rövid szenvedés után visszaadta lelkét teremtőjének. Férjének hűséges 
támasza volt a diakóniai munkában is, sokat segített, teadélutánokat szervezett és a gyülekezeti életet 
igyekezett színvonalasabbá tenni. Életében azon munkálkodott, hogy a gyülekezeti élet minél 
aktívabb legyen.  
12 óra 45 perckor kezdődött a temetés. A sírnál a régi idők emlékére egy megható igei szolgálatot 
tartott Pótor János lelkipásztor úr. Az igét, a 2Korinthus 5,1 alapján hirdette. A felolvasott ige Bittó 
Zoltán utolsó igehirdetésének a textusa volt, amit az őri református templomban mondott el 1970. 
június 7-én, vasárnap délelőtt. Kifejtette, Isten országának a polgárai vagyunk. Ő uralkodik felettünk, 
Ő rendelkezik velünk: „Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért 
akár élünk, akár halunk az Úréi vagyunk.” Aki önmagának él, önző módon él, aki önmagának hal 
meg, cél nélkül hal meg. Milyen jó, hogy Isten dicsőségére, és egymás javára élhetünk, és az örök 
élet reménységével távozhatunk e földi életből, hiszen Krisztus magához vonz minket. Ez a hitvalló 
igehirdetés az őri Református Egyházközség 1867-1919 közötti történetét feldolgozó könyv végén 
olvasható, ami Bittó Zoltán születésének 100. évében jelent meg.  Urunk kegyelméből itt állhatunk a 
hites sírjánál, akit életének 100. évében szólított el Jézusunk. Hálát adunk kedves életéért, a 18 évi 
szolgálatért, amit férjével közösen végeztek.  
Egykor mindnyájunk földi sátorháza 
összeomlik, de milyen jó, hogy Pál apostollal 
együtt örömmel folytathatjuk: van Istentől 
készített hajlékunk, már nem kézzel csinált, 
hanem az Atya által készített örökkévaló 
mennyei ház. Amit szem nem látott, fül nem 
hallott, ember szíve soha meg nem gondolt, azt 
készítette el Isten, az Őt szeretők számára.  
A búcsúztató istentisztelet után, megemlékező 
szeretetvendégségen vettünk részt, ahol a 
családtagokkal felelevenítettük a régi idők 
emlékét. A család elmondta, habár elkerültek, 
az őri gyülekezet fontos maradt gyermekei és unokái számára is. Nagy szeretettel beszélt az őri 
gyülekezetről unokáinak és dédunokáinak. Délután 3 órakor elbúcsúztunk és Istennek hála az ítéletidő 
ellenére szerencsésen hazaérkeztünk. „Légy hív mindhalálig, és néked adom az élet koronáját.” (Jel 
2,10) Miksi Sándorné presbiter 

Családi nap 
A Sarepta Református Idősek Otthona dolgozóinak már évek óta minden évben családi napot 
szervezünk. 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. 
Erre az alkalomra a munkatársaink szeretettel készülnek, hiszen családtagjaikkal eltöltött napon olyan 
élményekben lehet részük, amelyekre hosszú időn át emlékezhetnek. Rengeteg izgalmas programmal, 
családi játékokkal, vetélkedőkkel biztosítjuk a fergeteges hangulatot.  
Közös énekléssel, imádsággal, igehirdetéssel kezdődött a napi program: az Apostolok cselekedeteiről 
írott könyv 9. részének 10–19-ig terjedő igeszakaszából szólt hozzánk Isten igéje.  
Ezután reggeli volt, finom virslik, kolbászok, sült húsok, gyümölcsök, sós tészták, üdítők. Majd 
szabad program következett, Istennek hála mire megreggeliztünk az eső is elállt.  Lehetett tollasozni, 
labdázni, rajzolni, barkácsolni és persze focizni. Három órakor megérkezett Miskolcról a Vaga Banda 
gólyalábasok. Küldetésük az, hogy a szervezőket segítve, különleges produkcióikkal 
megmosolyogtassák a közönséget. Hórihorgas artisták, komédiások, muzsikusok, nevettető nagy 
dumások mind erre szövetkeztek. Céljuk 2003 óta az, hogy a közönséget szórakoztatva és 
megnevettetve maradandó kulturális élményt nyújtsanak. Nem bohócok, a vásári komédiások 
hagyományát követik. Egy óra hosszán keresztül adták elő ütős produkciójukat, bevonva a 
jelenlévőket is. Ezután lehetett még focizni, játszani, fagyizni. Körülbelül öt óra felé összepakoltunk, 
majd mindenki elfáradva elindult hazafelé. A kezdeti esős idő ellenére egy felejthetetlen, szép napot 
tölthettünk el együtt.  Ádámné Rácz Lívia 

Legátusunk bemutatkozik 
Áldás Békesség! Nagy szeretettel köszöntöm ezen sorok olvasóit! Simon Mátyás vagyok, a Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem IV. évfolyamos teológus-lelkész szakos hallgatója, s abban a 
nagy örömben lehet részem, hogy idén az Őri Református Egyházközség és a Rohodi Református 
Egyházközség tagjaival ünnepelhetem pünkösd ünnepét, s közöttük hirdethetem Isten igéjét. Kérem, 
engedjék meg, hogy néhány szóban bemutatkozzam. 
1992.06.22-én születtem Budapesten. 2 éves voltam, amikor édesapám meghalt, ezért anyukámmal 
visszaköltöztünk anyai nagyapámhoz Székelybe. Ebben a kis szabolcsi faluban nőttem fel, itt 
végeztem el az általános iskolát is. Majd a középiskolát a nyíregyházi Bánki Donát Műszaki 
Középiskolában kezdtem el. 15 éves koromig szorgosan jártam misére, ugyanis az egész családom 
római katolikus. Azonban valami nagy hiányt éreztem a lelkemben, amire nem találtam választ, s 
lassan elmaradoztam a misékről. 16 éves voltam, amikor megvettem az első Bibliámat, szorgosan 
olvastam azt, majd egy barátom révén megismerkedtem Nagyváradon a Református Egyházzal, s úgy 
éreztem itt végre megtaláltam azt, amit mindig is kerestem. Ezután elkezdtem járni Székelyben 
istentiszteletekre, s 19 évesen konfirmáltam a székelyi gyülekezetben. Ezután érettségiztem, majd 
maradtam további két évet Nyíregyházán, s elvégeztem az elektrotechnikus képzést a Bánkiban, 
aminek nagy hasznát tudtam venni akkor, amikor a székelyi harang elektronikai berendezését kellett 
megjavítani. Eközben Kisvárdán a Református Gimnáziumban leérettségiztem hittanból is, s Isten 
elhívásának engedelmeskedve jelentkeztem a Debreceni Hittudományi Egyetemre, ahová felvételt 
nyertem. 
Idén már a negyedik évemet tölthettem el az egyetem falain belül, eközben nagyon sokat tanultam 
Istenről, s az Ő igéjéről, de amiért különösen hálás vagyok az az, hogy rengeteg szolgálattal áldott 
meg az Isten az elmúlt évek során. Nem csak igei szolgálatokkal, hanem az egyetemen különféle lelki 
alkalmainak, nyaranta pedig gyerektáboroknak a megszervezésében is segédkezhettem. Volt, ahol 
gyermekcsoportokat vezettem, s volt, ahol dalokat taníthattam. Emellett pedig a Debreceni 
Református Kollégium diákjainak tartok egyik barátommal, heti rendszerességgel Bibliaórát. 



S hogy ne csak rólam legyen szó: Szeretném megköszönni mind az Őri Református 
Egyházközségnek, mind a Rohodi Református Egyházközségnek, hogy pünkösd ünnepén szeretettel 
várnak engem, mint az egyetem ünnepi követét. A legáció egyetemünk nagyon ősi hagyománya, több 
mint 400 éves múltra tekint vissza. Mindig hálás szívvel gondolunk azokra a gyülekezetekre, akik 
támogatják egyetemünk hallgatóit. Nem az anyagiakra gondolok itt elsősorban, hanem a szerető 
szívekre és a rengeteg értünk elmondott imádságra. Kívánom, hogy Isten áldja meg gazdagon az Őri 
és a Rohodi Református Gyülekezetet!  Simon Mátyás legátus 

Jubileumi konfirmációi találkozó – a Jézus Krisztusba vetett hit véd meg 
„Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek 

ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” 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 2017. június 4-én vasárnap az őri református templomba. Az 
1947 és 1987 között konfirmáltak közül azokat szólítottuk meg akik, 30, 40, 50, 60, 70 éve 
konfirmáltak.  Ebben az öt évfolyamban összesen 116-an 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 pedig 
szeretetvendégségre kerül sor a gyülekezeti teremben.  
Reméljük áldott, felemelő alkalom lesz ez, ünnepelteknek és ünneplőknek egyaránt. 

Pünkösdi vers 
Vajon hol tart ma a gyülekezet élete? 
Vajon összekulcsolódik imára két keze? 
Vajon a Biblia ad Nekik tanácsot holnapra? 
Vajon a terveket valóban az Úr adja? 
Vajon ma is fontos a közös ima és éneklés? 
Vajon fontos, hogy mindenben az Urat kérdezzék? 
Ugye az első Pünkösd milyen érdekes és tartalmas volt 
Ugye ma is ünnepelni való alkalom volt 
Ugye ha akkor nem születik első gyülekezet 
Ugye akkor most hol lenne a szeretet 
Ugye az Isten van, volt és mindig lesz a hívők életében 
Ugye milyen nagy kegyelem egy bűnös lélek megtérése! 

  Czomba Sándorné presbiter 

BABA-MAMA KLUB 
Június 12-én 10 órától ismét baba-mama klubot tartunk a közösségi házban. 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.  Lakatos Adél 

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, mellyel egymás hitének épülésére lehetünk és az Úr dicsőségét szolgáljuk. 
Ragadjunk tollat, és amire Isten Lelke indít, vessük papírra. 

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)… 

Adél néni  
 



KERESZTREJTVÉNY 
Fejtsd meg a rejtvényt, majd a megjelölt függőleges betűkből elolvashatod a megfejtést! A 
megfejtéseket, kérjük a lelkészi hivatalba eljuttatni 2017. június 11-ig. A megfejtők között június 18-
án, a délelőtti istentiszteleten értékes ajándékokat sorsolunk ki! 
1. E városban kellett bevárniuk a tanítványoknak Jézus ígéretének beteljesülését. (ApCsel 1,4) 
2. „Mindnyájan megteltek …” (ApCsel 2,4) 
3. „… kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek” (ApCsel 1,8) 
4. „Az apostolok által sok jel és csoda történt a … között.” (ApCsel 5,12) 
5. Mit kért a sánta ember Péteréktől? (ApCsel 3,3) 
6. Hová ment a meggyógyított sánta Péterrel? (ApCsel 3,8) 
7. Mit csinált a meggyógyított ember a nép előtt? (Járkál és …  – ApCsel 3,9) 
8. „Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, … .” (ApCsel 2,21) 
9. Melyik próféta prófétálása teljesedett be pünkösdkor? (ApCsel 2,16) 
10. Az egyik főpap neve. (ApCsel 4,6) 
11. Mivel volt telve István? (ApCsel 6,8) 
12. Jézus egyik tanítványa. (ApCsel 1,13) 
13. Hogyan halt meg István? (ApCsel 7,59) 
14. Ki hirdette Krisztust Samáriában? (ApCsel 8,5) 
15. Mivé választották Mátyást? (ApCsel 1 fejléc) 
16. Jézus egyik tanítványa. (ApCsel 1,13) 
17. „János vízzel keresztelt ti pedig nemsokára … kereszteltettek meg.” (ApCsel 1,5) 
18. Őt is jelölték Júdás helyére, de nem ő lett a tizenkettedik. (ApCsel 1,23) 
19. Fülöp híres mondata: „Ha teljes ….. hiszel, akkor lehet.” (ApCsel 8,37) 

 
1.     j e r u z S á l e m        

2.         s z e n t l é l e k k e l 

3.          e r ő t         

4.          n é p          

5. a l a m i z s n á t            

6.      t e m p l o m b a        

7.      d i c s é r i a z  i s t e n t  

8. m e g m e n e k ü l            

9.        j ó e l           

10.          k a j a f á s      

11.          k e g y e l e m m e l  

12.         s i m o n         

13.  m e g k ö v e z t é k          

14.       f ü l ö p           

15.    a p o s t o l l á          

16.       b e r t a l a n        

17.    s z e n t l é l e k k e l      

18.       j ó z s e f          

19.      s z í v e d b ő l        



Kedves gyerekek! A ti 
számotokra is készültünk 

egy feladattal. 
Színezzétek ki a 

következőképpen: 
háromszög – kék; pötty - 

barna; kereszt – piros; 
karika – sárga; négyzet – 
zöld legyen! Sorold fel 
azt az öt dolgot, amit 
elrejtettünk a képen! 

 

 

 

Ünnepi alkalmaink 
Május 29 - június 2.    1900 Bűnbánati úrvacsorai előkészítő istentisztelet a 

templomban 
Péntek                       /jún. 2./   1030 Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek számára 

házi úrvacsora előre bejelentett igény szerint 
Szombat                   /jún. 3./   1900 Istentisztelet a templomban a legátus szolgálatával 
Pünkösd I. napja      /jún. 4./     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 műsora 

Pünkösd II. napja     /jún. 5./     900 Istentisztelet a Sareptában a legátus szolgálatával 
Pünkösd II. napja   1000 Istentisztelet a templomban a legátus szolgálatával 
Pünkösd II. napja   1500 Istentisztelet a templomban a legátus szolgálatával 

Rendszeres gyülekezeti alkalmaink 
Vasárnap     900 Istentisztelet a Sareptában 
Vasárnap    1030 Istentisztelet a templomban és gyermekistentisztelet a 

közösségi házban 
Vasárnap    1500 Istentisztelet a templomban 
Hétfő-Szombat     800 Reggeli áhítat a Sareptában 
Kedd   1700 Énekkari próba a gyülekezeti házban 
Szerda   1400 Imaóra a Sareptában 
Csütörtök   1430 Bibliaóra a Sareptában 
Péntek   1600 Ifjúsági óra a közösségi házban 


