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ÜZENETÜZENETÜZENETÜZENET        
 Az Őri Református Egyházközség 

         pünkösdi lapja – 2020. május 

                   Pünkösdi gondolatok 

„Kitöltök Lelkemből minden halandóra” 

Ige: Apostolok cselekedetei 2,14-41 

Kedves Testvéreim! 

Nagy szeretettel köszönöm az Üzenet minden 
Olvasóját 2020 Pünkösdjén!  
Lukács, az Apostolok cselekedetei könyv írója, 
tökéletesen tisztában van azzal, hogy miként a 
test halott lélek nélkül, úgy a gyülekezet is halott 
Szentlélek nélkül. A legnagyobb hangsúlyt a 
Szentlélek személyére Lukács fekteti a négy 
evangélista közül. Miután megkeresztelkedett 
Jézus, leszállt rá a Szentlélek (Lukács 3,21–22), 
így „Szentlélekkel telve”, a „Lélek indítására”, és 
a Lélek kenetével (Lukács 4,1.14.18) kezdte meg 
nyilvános szolgálatát. Az Apostolok cselekedetei 
első fejezeteiben a Lélek ígéretéről, ajándékáról, 
keresztségéről és erejéről ír Lukács.  
Péter apostol pünkösdi beszédének a 
tanulmányozása által igyekszünk az ünnep 
legfontosabb üzeneteit megragadni. A Lélek 
kitöltésekor a tanítványoknak adott ígéret válik 
valósággá, hogy betöltsék azt a missziót, 
amellyel Jézus megbízta őket.  

1. Az ószövetségi próféciák beteljesedése. 
A pünkösdi események során a döntő fordulatot 
Péter beszéde hozza meg. Pontosan arról beszél, 
ami akkor mindenkit érdekelt. Leplezetlen 
nyíltsággal és állandó belső feszültséggel telítve 
szól, emberi indulatoskodás nélkül. Egyszerűen a 
tényekről beszél. Beszédében erő van, amit a 
következmények igazolnak. Megmagyarázza azt 
az eseményt, amelyet Isten cselekedett. A 
módszert Mesterétől tanulta. Jézus a názáreti 
zsinagógában az Ézsaiás 61,1–2-ről mondja: 
„Ma teljesedett be az Írás fületek hallatára” 
(Lukács 4,21). Az emmausi tanítványoknak 
„Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve 

elmagyarázta (…) ami az Írásokban róla szólt” 
(Lukács 24,27).  
Péter Jóel próféciájának a beteljesedéséről 
beszél, aki megjövendölte, hogy Isten minden 
testre ki fogja tölteni a Lelkét. Péter 
írásértelmezése a holt-tengeri tekercsekben a 
„pesher” néven ismert írásmagyarázatokhoz 
hasonló, amelyek a beteljesedett események 
fényében vizsgálják az Ószövetség egy-egy 
perikópáját. A pesher típusú magyarázat Jézus 
tanításaira is jellemző volt. A pesher jellegzetes 
motívuma, az „ez az, ami” fordulat, Jézusnál is 
gyakran előfordul (Máté 21,42; Lukács 4,21). Ez 
a fordulat valamely prófécia beteljesedését jelzi. 
Az apostolok is elsajátították ezt a módszert. 
Péter szándékosan az „utolsó napokban” 
kifejezést használja a jóeli „azután” helyett. A 
Lélek kitöltése egyben az utolsó napok kezdetét 
is jelzi. Jézus eljövetelével elérkezett a messiási 
korszak, aminek végső bizonyítéka a Lélek 
kiáradása.  
A „kitölt” ige a trópusi felhőszakadás képét idézi 
elénk. Azt szemlélteti, hogy Isten bőségesen adja 
övéinek a Szentlelket; nem csepegő eső, nem is 
nyári zápor, hanem felhőszakadás formájában. 
Elkezdődött az a korszak, amely mindenki 
számára lehetővé teszi, hogy Istennel élő 
kapcsolatban legyen faj, kor, nem és társadalmi 
különbségre való tekintet nélkül. A prófécia 
lényegében azt jelenti, hogy Isten szól, és igéjén 
át kijelenti magát. Az Ószövetségben csak 
kevesen kaptak prófétai elhívást, az 
Újszövetségben viszont egyetemessé lesz Isten 
ismerete.  
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2. Péteri kritika a Messiás elutasítása miatt. 
Péter Jézusról tesz bizonyságot, akit Isten 
természetfeletti eseményekkel igazolt: erőkkel, 
csodákkal és jelekkel. A jeruzsálemiek azonban 
megölték. Egyrészt „Isten elhatározott döntése és 
terve szerint adatott oda”, másrészt a zsidók „a 
pogányok keze által felszegezték”. A rómaiak 
segítségére történik utalás. Jézus halála egyszerre 
tudható be Isten határozott akaratának és az 
emberi bűn következményének. A Golgotán 
Isten megváltó akarata valósult meg, de ez nem 
mentesíti a bűnös embert felelőssége alól. Péter 
keményen kritizálja hallgatóságát a Messiás 
elutasítása miatt. A határozott, éles fogalmazás 
következménye a bűnbánat.  

3. Bűnbánat, megtérés, megtisztulás, megújulás.  
Péter prédikációja lépésről lépésre vezeti a 
hallgatóságot a keresztyén anyaszentegyház 
megalakulása felé. A bűnbánat Isten és ember 
ellen elkövetett bűn miatti bánkódás. Ezzel 
összefüggésben a bűnös megbocsátásának, a 
kiengesztelődésnek a kérése, amely mögött 
felismerhető az elkövetett vétek helyrehoza-
talának eltökélt szándéka is.  
Péter igehirdetésére a hallgatóságot megérinti, és 
tettekre ösztönzi: „mintha szíven találták volna 
őket”. Felismerték bűneiket, és azok súlya 
nyomasztani kezdte őket. Érezték, hogy nem 
maradhatnak meg a régi keretek között. A 
prédikáció ereje mutatkozik meg, amikor nem 
tudnak tovább hallgatni, és felteszik a döntő 
kérdést: „Mit tegyünk?”. Az Ige által kritizált nép 
nem akart megmaradni jelenlegi helyzetében, és 
megoldást keres. Péter útmutatása konkrét, 
világos, érthető beszéd. Felszólította őket, hogy 
térjenek meg, teljesen változtassák meg a 
Jézussal kapcsolatos véleményüket.  
Keresztelő János már pár évvel korábban 
„hirdette a Jordán egész környékén a megtérés 
keresztségét a bűnök bocsánatára” (Lukács 3,3). 
Felhívta Izrael figyelmét arra, hogy aki jön, az a 
megígért Messiás, Isten Fia. Megmondta, hogy 
mi lesz a következménye, ha konokul elutasítják 
Jézust. Pünkösdkor Péter már arról beszél, hogy 
Izráel makacsságának az volt a következménye, 
hogy megölte Isten Felkentjét. Ez a cselekedet 
reménytelenné teszi helyzetüket. Ebben a 
reménytelen körülményben megszólaló hívás 

nagy erővel hat a hallgatóságra, hiszen az 
elszalasztott alkalom egyenlő a kárhozattal.  
Isten kegyelmes, még mindig van lehetőség a 
megtisztulásra, és a megújulásra. A felkínált 
kegyelmet, az elrontott élettől való szabadulást 
fogadjuk örömmel.  

4. Felzárkózás a megölt, de feltámadott Messiás 
kiválasztottaihoz.  
Péter a Zsoltárok 16,8–11-re hivatkozik, és 
alátámasztja Jézus feltámadásának a tényét. 
Dávidról és az ő királyi magváról szóló próféciák 
Jézusban teljesedtek be. A teljes Írás Krisztusról 
tesz bizonyságot, főleg haláláról és 
feltámadásáról. Ezután rögtön arról beszél Péter, 
hogy felemeltetett Jézus az Atya jobbjára. A 110. 
Zsoltárt Jézus mennybemenetelére vonatkoztat-
ja. Határozottan tudatja Izráel egész házával, 
hogy Isten Jézust „Úrrá és Krisztussá tette”, „akit 
ti keresztre feszítettetek”.  
Péter felszólítja a bűnbánatra jutott 
hallgatóságot, hogy zárkózzanak fel a megölt, de 
feltámadott és megdicsőült Messiás kiválasz-
tottaihoz, keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus 
nevében. A keresztség kifejezi, hogy meghalt a 
természeti ember és életre támadt az Isten szerinti 
új ember, aki ezentúl a Szentlélek vezetése 
szerint él.  

5. A megtértek megkapják a Szentlélek 
ajándékát. 
A híveket Péter nem csupán személyes 
megtérésre bíztatta, hanem nyilvános közösség-
vállalásra is. Aki Krisztust akarja követni, annak 
ki kell lépnie az elfajult, gonosz közösségből, és 
a megtértek új közösségéhez kell csatlakoznia. A 
Feltámadott iránti elkötelezettségnek az 
üdvözülők, vagyis a gyülekezet iránti elkötele-
zettséggel kell párosulnia. Sokan vállalták a 
szakítást a régivel, és háromezren megkeresz-
telkedtek Jézus Krisztus nevében. Nem 
mindenki, hanem csak azok, akik vállalták a hit 
kockázatát. Élesen két részre szakad a nép: 
vannak, akik Krisztus mellett döntenek, míg 
mások határozottan ellene. A megtértek bűn-
bocsánatban részesülnek, megkapják a Szent-
lelket, és megalakul a jeruzsálemi ősgyülekezet.  
Kedves Testvéreim! A Szentlélek ajándékát ma 
is meglehet kapni. A Szentlélek teszi élővé, 
érthetővé és kívánatossá Isten Igéjét.  
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A Szentlélek mutat rá bűneinkre, vezet igazi 
megtérésre és munkálja szívünkben a vágyat az 
Isten népéhez való csatlakozásra.  
Hálát adunk gyülekezetünkért, ahol örömmel 
énekelhetjük: „Jövel Szentlélek Úr Isten, töltsd 

bé szíveinket épen. Mennyei szent ajándékkal, 
szívbéli szent buzgósággal.” 
Istentől gazdagon megáldott boldog Pünkösdöt 
kívánok minden kedves Testvéremnek.  

Dr. Pótor János lelkipásztor 

GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐL    
Ökumenikus imahét 

Idén is hálaadással számolhatunk be a kedves 
Testvéreknek, hogy Isten kegyelméből 2020. 
január 19-26-ig áldott alkalmakon lehettünk 
együtt, felekezeti különbség nélkül, Ökumenikus 
imahetünkön. 

A Krisztus-hívők egységéért folytatott imahét 
2020-as anyagát a máltai és a gozói keresztyén 
egyházak készítették. A máltai keresztyének 
február 10-én nemzeti ünnep keretében ünneplik 
Pál apostol hajótörését, ezzel jelzik és köszönik 
meg a keresztyén hitnek a szigeten való 
megjelenését. Az imahétre választott igeszakaszt 
az ünnepen szokták felolvasni az Apostolok 
cselekedeteiből. 

A történet azzal kezdődik, hogy Pált fogolyként, 
katonai kísérettel Rómába viszik (ApCsel 27,1). 
Pált bilincsbe verik, de Isten küldetése még egy 
ilyen veszélyes út ellenére is beteljesedik általa. 
A hajó utasai kiszolgáltatottak a tenger erejének 
és a rájuk zúduló hatalmas viharnak. Bár 
mindannyian félnek és sebezhetők, közülük a 
leláncolt foglyok a legvédtelenebbek. Életük 
feláldozható, a csoportos kivégzés veszélye 
fenyegeti őket (ApCsel 27,47). A történet 
folytatásában az életük elvesztésétől való 
félelmük miatt növekvő megosztottságot, ezáltal 
erősödő bizalmatlanságot és gyanakvást látunk a 
különböző csoportok között.  

Mindemellett figyelemre méltó, ahogyan Pál a 
békét sugallja a nagy felfordulásban. Tudja, hogy 
életét nem olyan erők irányítják, amelyek 
közömbösek sorsa iránt, hanem Isten kezében 
van, akihez tartozik, akit szolgál. Hite miatt 
biztos abban, hogy Rómában a császár elé fog 
állni. Ennek a hitnek az erejével állhat meg 
útitársai előtt, és adhat hálát Istennek, és 
mindenkit bátorított. Pál példáját követve 

osztoznak a kenyéren, az új reménységben 
egyesülve és szavaiban bízva. Ez emeli ki a 
szakasz fő témáját, amely az isteni gondviselés.  

A százados döntése volt, hogy a rossz időjárás 
ellenére útnak induljanak a hajóval. A vihar alatt 
a tengerészek döntöttek arról, hogyan irányítsák 
a hajót. Végül a saját terveik meghiúsulnak, és 
csak úgy, hogy együtt maradnak és hagyják, 
hogy a hajó összetörjön, menekülnek meg az 
isteni gondviselés által. A hajó és az egész 
értékes rakomány elvész, de mindenki életben 
marad, „mert közületek senkinek sem esik le 
egyetlen hajszál sem a fejéről” (ApCsel 27,34).  

Keresztyén egységünk keresése során az isteni 
gondviselésnek átadva magunkat számos olyan 
dologról kell lemondanunk, amelyhez szorosan 
kötődünk. Istennek azonban minden ember 
megváltása számít.  

A szolgálattevők a következők voltak:  

január 19. vasárnap        Perhát Levente  
református beosztott lelkész – Őr 
január 20. hétfő                  Szvoren Attila  
református lelkész – Tiszavasvári 
január 21. kedd              Erdei István   
nyugdíjas református lelkész – Nyírmeggyes 
január 22. szerda  Erdei Istvánné   
nyugdíjas református lelkész – Nyírmeggyes 
január 23. csütörtök        Benczéné Lövei Zita  
református lelkész – Vaja 
január 24. péntek  Fülöp Sándor 
római kat. nyugdíjas plébános – Mátészalka 
január 25. szombat             Balázs Ottó 
református presbiter – Őr 
január 26. vasárnap 1030     Dr. Pótor János  
református lelkész – Őr, Úrvacsora 

Perhát Levente beosztott lelkész 
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Evangéliumot Minden Otthonba 

Így szól az Úr…: „Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok!” 

Ézsaiás 55,3 

2020. március 3-án és 4-én az Evangéliumot 
Minden Otthonba Alapítvány (EMO) misszió 
munkatársai családlátogatásokat végeztek 
községünkben lelkipásztorainkkal, presbiterek-
kel és egyháztagokkal együtt. Az EMO 
önkéntesei (17 fő) és segítőik (15 fő) végigjártak 
minden utcát és becsöngettek mindenhová. Az itt 
élőket személyesen akarták megszólítani egy 
rövid evangéliumi füzettel, és meghívni őket a 
bűnbánati hét alkalmaira a gyülekezeti házba. 

Sztanó Péter, az EMO alapítvány titkára így 
fogalmazott: elmenni azokhoz, akik maguktól 
nem jönnek. Elmenni, mert nekik is erre van 
szükségük, akár tudják, akár nem. Elmenni, hogy 
legalább egy hívás eljusson hozzájuk, egy 
segítség, hiszen azokban az írásokban, amit 
kiosztottunk, mindegyikben van egy bátorító szó, 
egy ige, amely közelebb visz bennünket a mi 
Megváltó Istenünkhöz.  

A látogatások során szerzett tapasztalatok 
változóak voltak. Egyes helyeken szeretettel és 
érdeklődéssel fogadtak minket, de volt olyan ház 
is ahová nem tudtunk bemenni, mert vagy nem 

voltak otthon vagy nem akartak beengedni 
minket. Akivel nem tudtunk személyesen 
beszélni, azok részére a postaládában hagytuk a 
meghívót és a traktátusokat.  

Kedd este Sztanó Péter hirdette Isten igéjét a 
Lukács 12,1–12 versek alapján. Az ige központi 
üzenete „óvakodjatok a farizeusok kovászától, 
mely a képmutatás”.  

Bízzál az Úrban és kiálts hozzá! „Akik az Úrban 
bíznak, erejük megújul” (Ézsaiás 40,31). „Aki 
énhozzám jön, azt én nem küldöm el” (János 
6,37). Fogadjuk el Jézus Krisztust, aki érettünk, 
miattunk és helyettünk szenvedett bűneink miatt. 
Ő mindörökké él, és soha nem változik. 
Bármilyen szenvedést is hoz számodra a jelen, 
Jézus Krisztus meghallgat, könyörül és segít. Élj 
hitben és bízzál az Úrban! 

Ezúton szeretnénk megköszönni Sztanó Péternek 
és munkatársainak, hogy önzetlenül két napot 
rászántak arra, hogy a Jézus Krisztusról szóló 
örömüzenetet elhozzák az őri emberek közé.  

Isten áldását kívánom életükre és családtagjaik 
életére!                             Kiss Andrásné gondnok 

20 éves gondnoki szolgálat 
„Áldjon meg és őrizzen meg Téged az Úr…” – 
zengett az ének január 19-én az őri református 
egyházközség gyülekezeti termében, megkö-
szönve Kiss Andrásné 20 éves gondnoki 
szolgálatát. 

Dr. Pótor János tiszteletes úr ezekkel a szavakkal 
köszöntötte gyülekezetünk gondnokát. A jó Isten 
kegyelméből egy nagyon szép évfordulóhoz 
érkezett el gyülekezetünk gondnoka. Soli Deo 
Gloria – Egyedül Istené a Dicsőség! Egy szép 
Igével köszöntötte nagytiszteletű úr a gondnok 
asszonyt: „Tudván, hogy ti viszonzásul 
megkapjátok az Úrtól az örökséget. Az Úr 
Krisztusnak szolgáljatok!” (Kolossé 3,24). 
Valóban az Úr Krisztusnak szolgál hosszú ideje, 
nem csupán 20 esztendeje, hiszen presbiteri 
szolgálata jóval korábban megkezdődött, már 
1984-ben.  

Lelkipásztor előző nap délután elő is kereste az 
immáron megsárgulóban levő presbiteri 
jegyzőkönyvet, amit édesapja írt még nagyon 

szépen megfogalmazva. 1984. április 29-én volt 
az egyházközségi közgyűlés, amikor a 
lelkipásztor felolvasta a múlt presbiteri gyűlés 
jegyzőkönyvét, amelyben a presbitérium Kiss 
Andrásnét presbiteri választásra ajánlja az 
egyházközségnek.  

Itt az egyházközségi közgyűlésen a 12/1984-es 
határozat ezt írja: „lelkipásztor bejelenti, hogy 
Kálmándi Attila elhalálozásával szükséges egy 
presbiteri tisztséget betölteni. A presbitérium 
április 21-én tartott gyűlésén e tisztség 
betöltésére jó lelkiismerettel Kiss Andrásné, 
Mester Erzsébetet ajánlja a közgyűlésnek 
megválasztani. Az egyházközségi közgyűlés egy 
akarattal megválasztja presbiterül Kiss 
Andrásnét, Mester Erzsébetet, mint a gyülekezet 
első női presbiterét. Életére, szerettei életére és 
szolgálatára az Úr áldását kívánja.” Ez immáron 
36 esztendeje volt és 20 esztendővel ezelőtt pedig 
gondnokká választotta a gyülekezet. Az akkor 
már idősödő Deme Ferenc testvérünk mellé, aki 
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akkor főgondnoki tisztséget kapott, aktív 
gondnoki szolgálatra pedig Kiss Andrásné 
testvérünk kapott elhívást 1999. november 28-án 
tartott egyházközségi közgyűlésen. 2000 
januárjában pedig elkezdődött gondnoki 
szolgálata.  

Immár 20 éve nagy-nagy hűséggel, szeretettel, 
teljes odaadással végzi a gondnoki szolgálatot. 
Imádságos szívvel vesz részt az istentiszte-
leteken, a temetéseken, az egyházmegyei köz-
gyűléseken, a Sarepta életében és munkájában is 
nagyon aktívan részt vesz. Hűséggel gondozza 
presbiteri körzetét, látogatja a betegeket, 
vígasztal, bátorít, Isten drága Igéjét viszi. 
Lelkipásztort szolgálatában mindenben 
támogatja, segíti, bölcs tanácsokkal ajándékozza 
meg. Isten áldását kívánjuk életére, családjára és 
további szolgálataira! 

Lelkipásztor egy szép orchideával köszönte meg 
a gyülekezet nevében gondnok asszony eddigi 
szolgálatát. 

Ezután Erzsike néni vette át a szót, és 
meghatódva köszönte meg a lelkipásztor bátorító 
és igaz szavait. Így folytatta: valóban 36 évvel 
ezelőtt családom körében a templomban tettem 
presbiteri fogadalmat, esküt, hogy az Urat fogom 
szolgálni. Húsz évvel ezelőtt, január 9-én, 
gondnoki esküt tettem, és számomra egy nagyon 
kedves igehirdetés hangzott el, mikor Jézus 
Krisztus feltámadt és megjelent a 

tanítványoknak. János evangéliumában van ez az 
Ige megírva. A zárt ajtók között bemegy a 
szobába és nagy öröm fogta el a tanítványok 
szívét, hogy a megjelent Jézust viszontláthatták. 
Tamás akkor nem volt ott, és azt mondta, hogy 
addig ameddig a kezét az ujjaimmal meg nem 
érintem, nem hiszem el, hogy Ő az. Akkor Jézus 
Krisztus megjelent a tanítványoknak és most már 
ott volt Tamás is, és ekkor azt mondta, hiszem, 
mert már láttam, érintettem a sebek helyét. Jézus 
erre azt válaszolta, hogy boldogok, akik nem 
látnak és hisznek.  

Ez az Ige nagyon kedves számomra. 20 évvel 
ezelőtt kaptam, és ez bátorít, hogy boldog 
lehetek. A jó Istennek nem tudok elég hálát adni, 
hogy életemet, egészségemet megőrizte, hogy 
ennyi ideje szolgálhatok ebben a gyülekezetben. 
Megköszönöm a gyülekezetnek akkori presbiteri 
és gondnokká választási bizalmát. Hálát adok a 
jó Istennek, hogy az Ő Szentlelke ereje által még 
mindig erősít az Igéken keresztül és vezet engem 
a keskeny úton az örök élet felé.  

 

Konfirmáció 
A koronavírus nemcsak számos munkahelyet 
vagy az egészségügyet állította és állítja komoly 
kihívások elé, de az egyházak számára is 
tartogatott jó pár megoldandó feladatot. 
Egyházközségünkben is – a vasárnapi istentisz-
teleteken túl – számos olyan feladat volt, amit 
online kellett megoldani. Ilyen feladat volt a 
konfirmáció is. Hétről hétre az internet 
segítségével kommunikáltak egymással a 
konfirmandusok és a felkészítő lelkipásztor, a 
technika segítségével beszélték meg a fiatalok a 
káté kérdéseket és leckéket is.     

A konfirmációi istentiszteleten a gyermekek 
szülei mellett távolabbról is összegyűlnek a 
rokonok, hogy együtt legyenek tanúi hitük 
megerősítésének. Minden évben a konfirmáció 
vasárnapján tesznek a fiatalok fogadalmat 
hitükről, de az idei évben sajnos ez a vírus 

helyzet miatt elmaradt. A Magyarországi 
Református Egyház Elnökségi Tanácsa május 
11-én kiadott határozata alapján ismét 
kinyithattak a vidéki templomok.  Ennek 
köszönhetően egyházközségünk lelkipásztora 
egyeztetve a gondnok asszonnyal úgy döntött, 
hogy június 7-én, Szentháromság vasárnapjának 
délutánján megtartja a konfirmációi ünnepi 
istentiszteletet a védőtávolság és a higiéniai 
szabályok betartásával. Isten kegyelmének 
segítségével 12 fiatal fogja megerősíteni hitét, 
név szerint: Jankó Márta, Kiss Dorina, Nagy 
Patrik, Miksi Réka, Oláh Dóra, Pótor Ágnes, 
Szilágyi Gergő, Szilágyi Tünde, Tisza Gergő, 
Tóth Dávid, Tóth Máté, Zsignár Regina. 

Az ünnepi istentiszteleten a konfirmandusok 
számot adnak bibliaismeretükről, hitvallást 
tesznek és elkötelezik magukat Jézus Krisztus 
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követésére. Isten áldását kívánjuk a felkészülé-
setekre, és ne felejtsétek el: „Maga az Úr megy 

előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem 
marad el tőled.” (5Mózes 31,8)   Ádámné Rácz L. 

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 

A hagyományokhoz híven jubileumi 
konfirmáltak találkozójára hívogatott volna a 
harang (a személyes látogatás, telefon, meghívó 
levél) s általuk az élő Isten 2020 Pünkösdjén az 
őri református templomba. A vírus helyzet miatt 
az idei évben ezt a személyes találkozást 
későbbre halasztjuk. Augusztus 30-án, az 
Újkenyéri úrvacsorás istentisztelet keretében 
szeretnénk megtartani a jubileumi konfirmációi 

találkozó alkalmát. Az 1950 és 1990 között 
konfirmáltak közül azokat szeretnénk 
megszólítani, akik 30, 40, 50, 60, 70 éve 
konfirmáltak. 1950-ben, 70 éve senki nem 
konfirmált. 1960-ban, 60 éve 11-en Bittó Zoltán, 
70-ben, 24-en szintén Bittó Zoltán, 80-ban 15-en 
Pótor Imre, és 90-ben 19-en tettek bizonyságot 
Pótor János lelkipásztor szolgálati idejében. 
Ebben a négy évfolyamban összesen 69-en 
konfirmáltak. A személyes találkozásig minden 
jubilálót imádságos szívben hordozunk. 

1990-ben, 30 éve tett bizonyságot Király Tünde 
is, aki így emlékszik vissza erre a napra: 

Emlékezés egy 30 évvel ezelőtti eseményre /1990. május 13./ 

Megdöbbentő és mélyen elgondolkodtató, az 
embert megállásra és emlékezésre késztető azon 
tény, hogy konfirmálásom óta eltelt 30 év. 
Megtisztelő feladat számomra, hogy 10 lány és 8 
fiútársam nevében én emlékezhetek vissza, én 
idézhetem fel, hogy hogyan is éltem, éltük meg 
akkor ezt az örömteli eseményt. 

Ugyanakkor szomorúsággal tölt el, hogy a 
kialakult koronavírus okozta veszélyhelyzet 
miatt nincs lehetőség a jubiláló konfirmálók 
személyes találkozójának megszervezésére, és 
annak megtartására. Fantasztikus és 
felejthetetlen élmény lett volna találkozni a 30 
éve együtt konfirmáló társainkkal, akikkel együtt 
idézhettük volna fel az emlékeinket. Őszintén 
remélem és bízom benne, hogy egyszer lesz majd 
módunk bepótolni ezen elmaradt alkalmat. 

Milyen érzések, emlékek jutnak eszembe, ha a 30 
évvel ezelőtti konfirmálásunkra, és az azt 
megelőző felkészítő időszakra gondolok? Ami 
mélyen él bennem, hogy nagyon lelkiismeretesen 
és óriási izgalommal készültünk a konfirmálási 
ünnepségre. Igyekeztünk a legjobb tudásunk 
szerint a káté kérdés /feleleteit elsajátítani, hiszen 
bizonyítani akartunk a bennünket felkészítő 
lelkipásztornak, a családtagjainknak, rokonaink-
nak, valamint az ezen alkalomra templomba 

ellátogató, figyelmükkel és érdeklődésükkel 
bennünket megtisztelő gyülekezet tagjainak. 

A lelkipásztorunk által nagy odaadással és 
türelemmel tartott szombati felkészítő 
alkalmaknak nevelő hatása, valamint óriási 
csapat-és csoportformáló ereje volt. 

Általában a múlt a legtöbb ember emlékezetében 
megszépül. Így érzek én is, hiszen az akkori 
divatszabályok szerint mi nagyon szépnek, 
elegánsnak láttuk, éreztük magunkat, hiszen a 
lányok gyönyörű fehér ruhában, a fiúk pedig 
öltönyben jelentek meg ezen a napon a gyönyörű, 
virágokkal feldíszített templomunkban. 

A konfirmálás igazi lényegét, fontosságát, azt 
gondolom, hogy a legtöbben csak évekkel 
később, vagy különböző tanulmányaink, vagy 
élethelyzetek megélése során, idősebb korban 
értettük meg és ismertük fel.  

Az emlékezés mellett a legfőbb érzés a 
szívemben a hála. Hálaadás azért, hogy ott, 
akkor, immáron 30 évvel ezelőtt, Dr. Pótor János 
lelkipásztor vezetésével 18 konfirmáló 
társammal együtt részese lehettem ezen nagyon 
fontos fogadalomtételnek. 

Köszönöm e néhány gondolat megosztásának a 
lehetőségét! Tisztelettel: Danné dr. Király Tünde 

Digitális hitoktatás, gyermekistentisztelet  

Áldás békesség! A március 16-a óta tartó 
rendkívüli helyzet miatt bezártak az óvodák és 
iskolák. Óvodai hitoktatásról sajnos nem 

beszélhetünk ebben az időszakban, hiszen az 
épületet nem lehet ilyen céllal látogatni. 
Remélem, hogy a gyermekek Isten iránti 
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vonzalmát nem hátráltatta a bezártság, hiszen az 
interneten a szülők különböző gyerekeknek szóló 
bibliai tanítással találkozhattak, találhattak. 

Személy szerint, mivel az egymással való 
találkozás lehetősége elmaradt, ezért 
vasárnaponként az óvodások, iskolások számára 
igyekeztem a vasárnapi gyermekistentiszteleten 
egyébként is sorra kerülő bibliai történetekkel, 
tanításokkal táplálni a gyermekek hitét a 
Facebook oldalam segítségével. Remélem 
többen látták és olvasták bejegyzéseimet.  

Az ünnepi felkészülés is megsínylette a 
gyermekek templomi szolgálatát, hiszen a 
húsvéti, az anyák napi, a pünkösdi ünnepen sem 
dicsőíthettük Istenünket csak online otthoni 
szavalásokkal. Talán mindenki láthatta a 
Youtube-os szerepléseket, amelyekre a gyerekek 
szülői beleegyezéssel, segítséggel otthonaikból 
szavalhatták el ünnepi verseiket. Szolgálataikkal 
a következő gyerekek színesítették ünnepi 
alkalmainkat: Czomba Balázs, Zákány Marcell, 
Jóni Dóra, Horváth Dorina, Czine Eszter, Czine 
Sándor, Czine Gergő, Oláh Gerő, Oláh Dóra, 
Pankotai Szebasztián, Balázs Anna, Balázs 
Abigél, Repelik Andrea, Repelik Péter. 
Műsorukat továbbra is megtekinthetik a 
Youtube-n: Őri Református Gyermekek Anyák 
Napi Köszöntése 2020.05.03., és Őri hittanosok 
húsvéti versei címen.  

A március 16-a óta tartó rendkívüli helyzet miatt 
a gyermekek hitoktatása az iskola falain kívülre 
került. Digitális oktatásra került sor, amelynek 

vannak előnyei, de hátrányai is. A Kréta 
rendszeren valamint a Facebook csoportokon 
keresztül próbáljuk az Igei üzeneteket 
továbbítani a gyermekek számára. Számomra és 
tiszteletes úrék számára is új kihívást jelentett ez, 
hiszen a bibliai történetek üzenetét, történeti 
hátterét átadni, megismertetni, összefoglalni 
nehéz, mivel valós párbeszéd nem jön létre. 
Igyekszünk minél kevesebb úgynevezett digitális 
házi feladatot kiadni a gyermekek számára, 
hiszen a megfelelő technika hiánya és más 
tantárgyakból lévő házi feladatok is leterhelik a 
gyermekek otthon tanulását. Örömmel 
mondhatom, hogy a gyermekek többsége így is 
sikeresen visszaküldi a házi feladat megoldásait 
a Krétában, valamint Facebook üzenetben.  

Itt szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy 
megköszönjem a szülőknek, nagyobb testvérek-
nek a rengeteg segítséget az otthon tanulás ideje 
alatt, amellyel segítséget nyújtottak a hitta-
nosaink számára akár a házik elkészítésében, 
akár a feltöltésben, továbbításban, vagy legyen 
szó az ellenőrzésről! Isten gazdag áldását 
kívánom életükre, munkásságukra! 

Nektek is gyerekek köszönöm, hogy 
szorgalmasan végigdolgoztátok ebben a 
rendkívüli helyzetben is a tanévet. Isten áldását 
kívánom a ti számotokra is és mindenki számára 
a következő Igével:  

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert néki 
gondja van rátok.” (1Péter 5,7)  

Lakatos Adél hitoktató 

Csocsó bajnokság 

Református hittanosaink számára Csocsó 
Bajnokságot hirdettünk, melynek tétje értékes 
ajándékcsomagok voltak. 

2020. március 8-án hittanosaink közt Csocsó 
Bajnokság zajlott a Közösségi Házban. Az 
általános iskolások közt a 3-4-5-6-7. osztályosok 
vettek végül részt. A dobogós helyezettek 
hitoktatónk, Lakatos Adél felajánlásával, egy 
focilabdával térhettek haza. Az eredmény 
kisorsolására március 15-én került sor.  

Az első helyet a 4. osztály szerezte meg. A 
második helyet a 7. osztály. A harmadik helyet 
az 5. osztály zsebelhette be.  

Meccsek közt ping-pong játékra is volt idő az 
addigi kispadosaink számára. A gyerekek, 

nagyon élvezték az Igei szolgálat után a játékot. 
Remélem sok élménnyel tértek haza. 

Lakatos Adél 
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Kedves Testvéreim! 

A Magyarországi Református Zsinat Elnökségi 
Tanácsa május 11-én kiadott határozata alapján 
2020. május 17-től ismét kinyithatnak a vidéki 
templomok. 

Szeretettel hívom és várom a kedves testvéreket 
vasárnap délelőtt ½ 11-re és délután 3 órára szép 
templomunkba! Nagyon örülök, hogy ismét 
találkozhatunk, és együtt dicsérhetjük a mi 

kegyelmes Istenünket, aki megtartott a nehéz 
időszakban bennünket. Az egyházközségi 
védekezési szabályzatot legyen szíves mindenki 
alaposan áttanulmányozni, a védőtávolságot és a 
higiéniai szabályokat betartani! 

„Mily kedvesek a Te hajlékaid, ó Seregek Ura! 
Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után.” 
Zsoltárok 84,2–3.      Dr. Pótor János lelkipásztor 

Óvodások és iskolások figyelem! 
Gyermek és Ifjúsági Konferenciánkat idén is megrendezzük, immáron 37. alkalommal! A 

Konferencia témája: Építkezz okosan! 
Időpontja: 2020. július 13-17-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! 
 
Valahogy minden más  
Valahogy minden más ebben a nehéz időben  
De van Istened, Ő a menedéke minden hívőnek  
Valahogy minden más lett, nincs templomi ima  
De van megtört lélek, ami a buzgóságot beindítja  
Valahogy minden más, az emberek és az élet  
De egy pillanat és változás lehet, ha kéred  
Valahogy minden más, de nem kell feladni  
Mert a bűnnek, a gonosznak végleg meg kell halni  
Valahogy minden más, mert a nehézségeket nézzük 
Pedig ott a Hatalmas Isten Őrá nézzünk  
Valahogy minden más, de együtt könnyebb lehet  
Azzal, aki Téged a világon a legjobban szeret  
Valahogy minden más, hisz másabb most minden  
De az Úrtól gondoskodóbb, szeretőbb a világon nincsen  
Valahogy minden más, de minden elmúlik egyszer  
De türelmes az Úr, vár és nem háborog, mint a tenger  
Valahogy minden más, de az idő neked is véges  
És vigyázz az út bár keskeny, arról bárki letéved  
Valahogy minden más, de az Isten soha nem változik  
Mert ha hiszel Benne, Ő a te életedből soha nem távozik! 
                                              Czomba Sándorné presbiter 

Farsang 

A farsang a vidámság, derültség, és a jókedv időszaka. A 
hagyományokhoz híven idén, február 21-én is 
megrendezésre került a Sarepta Idősek Otthonában a 
farsang. Az otthon ebédlőjében megtartott mulatság évről 
évre jó alkalom arra, hogy az idősek kicsit kiszakadjanak 
a mindennapokból és a munkatársakkal közösen 
eltöltsenek egy vidám napot. Az intézmény lakói már a 
rendezvényt megelőző hetekben lelkesen és izgatottan 

Baja Mihály: Szentlélek Isten 

Szentlélek Isten, szállj le hozzánk, 
Szárítsd fel újra könnyes orcánk. 
S mint egykor őket: tégy azokká, 
Tégy minket is tanítványokká. 

Szentlélek Isten, várva várunk. 
Teljék be véled újra házunk, 
Zúgj, mint a szélvész zendülése 
S indul a vérünk lüktetése. 

Szentlélek Isten, csüggedezve 
Jöttödre várunk szívrepesve. 
Egymásra nézünk koldus-árván, 
Körültünk hitszegés, csel, ármány. 

Ha nem jössz: elbukunk egy szálig. 
Ha jössz: szolgálunk mindhalálig. 
Csendül az ajkunk új Igére 
S beteljesül, mit Ő igére. 
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készültek. Visszatérő vendégekkel, a Magdalé-
neumból érkező lányokkal és az Ezüstalkony 
Hagyományőrző- és Nyugdíjasklub tagjaival 
kezdtünk neki a télbúcsúztató ünnepünknek. 

Az áhítatott Dr. Pótor János lelkipásztor tartotta 
a Lukács 10,38–42 versei alapján. Mária és 
Márta története arról szól, hogy ha Jézus szól 
valakihez, annál nem lehet fontosabb. Azért, 
mert tőle tudhatjuk meg, hogy milyen szolgálatra 
hívott el minket a mi Megváltó Urunk és hogyan 
kapunk ehhez erőt. Kérjük Isten Szentlelkét, 
hogy adjon nekünk engedelmes szívet, hogy ne 
csak hallgatói, de igaz megtartói is legyünk az Ő 
szent igéjének. 

Az áhítat után a mulatságot a dolgozók régi 
időket idéző rocky tánca nyitotta meg, ezzel 
megalapozva a hangulatot a nap további 
részéhez. Ezt követően a lakóké volt a főszerep, 
akik vidám jeleneteket, verseket adtak elő és az ő 

személyükben ellátogatott hozzánk a Bon-Bon 
együttes is. 

A Magdaléneumból érkező lányok bohócoknak 
öltözve táncoltak, verseltek és nevetették meg a 
jelenlévőket. Az Ezüstalkony tagjai vidám 
cigány tánccal tették feledhetetlenné ezt a napot. 
Az utolsó műsorszámot a dolgozók vidám 
műsora zárta, akik a Rátóti asszonyok esete című 
történetet és egy Gálvölgyi jelenetet adtak elő.  

A délelőtti programot finom ebéddel fejeztük be, 
babgulyás és farsangi fánk várt mindenkit. Ebéd 
után tánccal és közös énekléssel zártuk a napot.  

Lakóinknak, munkatársainknak, vendégeinknek 
remélem a sokszor egyhangú hétköznapok között 
ez a nap egy kis felüdülést, kikapcsolódást 
jelentett. Bízom benne, hogy jövőre is ilyen jó 
hangulatú vidám és békés együttlétben lehet 
majd részünk.                        Ádámné Rácz Lívia 

                                           Nőnap a Sareptában 

Isten kegyelméből az idén is kedveskedtek 
nekünk férfitársaink nőnap alkalmából. Lehet, 
hogy sokan divatjamúlt szokásnak tartják, mégis 
azt gondolom, hogy a gyengébbik nem 
képviselői boldogan fogadják a jókívánságokat, 
az ajándékot vagy éppen a virágcsokrot.  

Az idősek otthonában talán még nagyobb 
jelentősége van egy-egy kedves gesztusnak. 

Igen, itt szó szerint minden kedves szónak, 
mosolynak vagy simogatásnak óriási ereje van.  

Dr. Pótor János lelkipásztor, a Példabeszédek 
könyve 31,10–31 verseivel köszöntötte a 
megjelent nőket. A derék asszony dicséretén 
keresztül mutatott rá arra, hogy milyen szerepet 
szánt Isten az asszonyoknak, hogyan tudják teljes 
életükkel szolgálni az Urat, milyen fontos 
szerepet töltenek be a családban, a 
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gyülekezetben, a társadalomban. Ezt követően a 
helyi általános iskola gyermekei az alkalomhoz 
illő verssekkel, nőnapi köszöntővel és néptánccal 
kedveskedtek a jelenlévő hölgyeknek, akik közül 
sokan meghatódva hallgatták a szavalatokat. 

Az ünnepség után egy-egy szál virággal és 
csokoládéval kedveskedtek a férfi dolgozók a 
Sarepta női lakóinak, a munkatársak pedig 
virágot és ajándékot (ágyneműhuzatot) kaptak.  

Ádámné Rácz Lívia 

Óvintézkedések a Sareptában 

2019 decemberében hallottunk először a 
koronavírusról, amely Kínából indult ki. Akkor 
még közömbösen néztük az erről szóló 
híradásokat nem gondolva arra, hogy 
hamarosan Magyarországon is megjelenik, és 
egy teljesen új szakasz veszi kezdetét 
életünkben.  

A járványügyi adatok alapján a megbetegedés 
súlyos formája elsősorban az idős, beteg 
embereket érinti. A fertőzés a zárt 
közösségekben, intézményekben képes gyorsan 
elterjedni, és nagyszámú, súlyos, esetleg 
végzetes kimenetelű megbetegedést okozni. Az 
Operatív Törzs látogatási tilalmat rendelt el 
2020. március 8. napjától visszavonásig. Az 
intézkedés meghozatalára a fokozott védelemre 
szoruló csoportba tartozók életének és 
egészségének védelme, fertőződésük 
megelőzése érdekében volt szükség. Az 
Otthonban is megszülettek a szigorú 
szabályozások, a védekezéshez szükséges 
eszközök beszerzése, a dolgozók oktatása, az 
izolációs szobák kialakítása rendben 
megtörtént. Ezeket a mátészalkai ÁNTSZ két 

alkalommal ellenőrizte s mindent rendben 
talált. 2020. április 29-én és 30-án, a Magyar 
Honvédség preventív fertőtlenítést végzett az 
intézmény egész területén. 

A lakók nagy türelemmel viselik ezt a 
bezártságot, amit ezúton is köszönünk nekik. El 
sem tudjuk képzelni, hogy milyen nehéz lehet, 
hogy már ennyi ideje nem találkozhattak 
szeretteikkel. Vásároltunk egy táblagépet, 
amellyel videóhívásban tudnak beszélni a 
közeli hozzátartozókkal. Öröm látni, amikor 
egy-egy szeretetteljes beszélgetésnek lehetünk 
tanúi. Bízunk benne, hogy mihamarabb 
feloldják a látogatási és kijárási tilalmat, s 
lakóink újra találkozhatnak rokonaikkal. 

Hálát adunk Istennek, hogy mindeddig 
megőrzött bennünket és oltalmazta életünket. 
Kérjük, hogy továbbra is hordozza a Sarepta 
minden lakóját és dolgozóját kegyelmében és 
szeretetében.  

„Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig 
biztos segítség a nyomorúságban.” Zsoltárok 
46,2                              Repelikné Miksi Andrea 

Gyökössy Endre: A pünkösdi Lélek 

„Ha valaki azt kérdezné, mi a döntő különbség a 
Szentlélek előtti és a Szentlélek utáni idő között, 
így tudnám jellemezni: a Szentlélek kitöltetése 
előtt Jézus a tanítványok körében élt, velük járt, 
velük ment. A Szentlélek kitöltetése után ez a 
fogalom: velük – megszűnt, valami új kezdődik; 
a bennük! A Szentlélek kitöltetéséig: velük, attól 
fogva: bennük. Vagyis sokkal konkrétabban, 
sokkal megtapasztalhatóbban, elhagyhatatlanul 
bennük van Isten Szentlelke, olyannyira, hogy 
Pál egyszer azt mondja: „Többé tehát nem én 
élek, hanem Krisztus él bennem” (Gal 2,20). 
Benne jár, az ő testében lakozást nyert – hogy ezt 
a patinás kifejezést használjam –, és attól kezdve 
abban a kis beteges testben vitte Pál Jézust, és 
Jézus cselekedett benne.  

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 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, 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 
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öregeknek: Ha esőért imádkoztok, miért nem 
hoztatok esernyőt?! 

A gyerek 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 lelkünket, hanem 
köszönjük meg, és tüstént menjünk szolgálni, 
szeretni – és menet közben megtapasztaljuk, 
hogy VAN. Kapjuk, mert adja Önmagát.  

Keresztrejtvény 

A helyes megfejtés betűit összeolvasva, megtudhatjuk, hogy Húsvét után hány nappal volt Pünkösd. 

A megfejtéseket, kérjük a lelkészi hivatalba eljuttatni 2020. június 7-ig. 

A megfejtők között június 14-én, a délelőtti istentiszteleten értékes ajándékokat sorsolunk ki! 

1. A Szentlélek kitöltetésének ünnepe. (ApCsel 2,1) 

2. Jézus szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta az apostoloknak, hogy ő él, amikor 
ennyi ideig megjelent előttük. (ApCsel 1,3) 

3. A Szentlélek megjelenésének látható jelei. (ApCsel 2,3) 

4. Ennyi ember keresztelkedett meg. (ApCsel 2,41) 

5. Hittel és Szentlélekkel teljes férfiú volt, az első keresztyén vértanú. (ApCsel 6,5) 

6. „Mindnyájan megteltek Szentlélekkel és különféle……. kezdtek beszélni, úgy ahogy a 
Lélek adta nekik, hogy szóljanak. (ApCsel 2,4) 

7. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a 
maga nyelvén…….  őket beszélni.” (ApCsel 2,6) 

8. Jézus egyik tanítványa volt. (ApCsel 1,13) 

9. Ez az apostol mondott beszédet az első Pünkösdkor. (ApCsel 2,14)  

10. „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg, valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek 
bocsánatára, és ……. a Szentlélek ajándékát” (ApCsel 2,38) 

11. A pünkösdi történet helyszíne. (ApCsel 1,12) 

1          P Ü N K Ö S D       

2 N E G Y V E N N A P O N Á T         

3      L Á N G N Y E L V E K       

4         H Á R O M E Z E R      

5         I S T V Á N         

6              N Y E L V E K E N 

7             H A L L O T T A   

8          F Ü L Ö P         

9              P É T E R     

10          M E G K A P J Á T O K   

11       J E R U Z S Á L E M       

Kedves gyerekek! 

A ti számotokra három találós kérdéssel készültünk, amik a pünkösdhöz fűzhetőek, ezért három 
választ várunk vissza! 

1. Űzi a sötétet, utol mégse éri, de a faabrakot kéri, egyre kéri.  
2. Nem tudom, honnan jön, nem tudom hová megy, mikor kezd forogni, láb nélkül hol áll meg.  
3. Kicsit hosszú volt számára a tengeri túra, mégis olajfalevéllel tért Nóéhoz vissza. 
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Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után
Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 
Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. 
Csendesen várni - várni, hinni, kérni! 
Aztán - boldog pünkösd utánba érni! 

S pünkösd után - szent égi erőt-vetten, 
pünkösd után - Lélekkel telítetten. 
pünkösd után - bátor tanúvá lenni, 
pünkösd után - régit kárnak ítélni. 
Krisztusnak élni és másoknak élni, 
minden mennyei kincset elfogadni, 
és pünkösd után - adni, adni, adni! 

Rendszeres 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 

Ünnepi alkalmaink 

Május 25-30-ig  1900 Bűnbánati istentisztelet a templomban  
Pünkösd I. napja /május 31./ 1030 Istentisztelet a templomban  
Pünkösd I. napja  1030 Istentisztelet a templomban  
Pünkösd I.napja  1500 Istentisztelet a templomban  
Pünkösd II.napja /június 1./ 900 Istentisztelet a Sareptában  
Pünkösd II.napja  1000 Istentisztelet a templomban  
Pünkösd II.napja 1500 Istentisztelet a templomban  

 
 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 
 

Áldott pünkösdi ünnepeket kívánunk minden Kedves 
Olvasónknak! 

 

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 
 

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. 

 


