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KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT, A 

GYERMEKEKET 
ÉS AZ EGÉSZ CSALÁDOT! 

 
 „Teljetek meg Lélekkel” 

(Ef 5:18) 
 

A május mindig szép eseményeket, ünnepeket tartogat számunkra. Első 
vasárnapja az édesanyáké, utolsó vasárnapja a gyermekeké. Ballagások, esküvők, 
a szerelmesek hónapja. Idén Pünkösd ünnepe is májusra esik (50 nappal Húsvét 
után). Figyeljünk most ezen ünnepekre az Ige fényében. 
 

Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének ünnepe. Teljessé teszi Jézus földi 
útját, megváltói munkáját, hiszen a Szentlélek által lehet miénk mindaz, amit értünk 
tett Urunk. Az Ószövetség idején csak a kiválasztottaknak adta Isten az Ő Lelkét. 
Az újszövetséges nép kiváltsága, hogy kérheti, igényelheti Isten Lelke jelenlétét, 
segítségét. Jóel próféta könyvében így olvasunk erről az ígéretről: „Azután kitöltöm 
majd Lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek 
álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és szolgálókra is 
kitöltöm lelkemet abban az időben.” (Jóel 3:1) Ez vált valóra az első Pünkösdön, 
amikor a tanítványok házában „hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás 
támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami 
lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak 
mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek 
beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.” (ApCsel 2:2-4) Az addig 
félénk, bezárkózó tanítványok bátran álltak ki a Jeruzsálembe összegyűlt, több 
ezres ünneplő tömeg elé, hogy bizonyságot tegyenek Jézus Krisztusról. Péter 
apostol olyan nagy erejű beszédet mondott, hogy a jelenlévők közül 3000 ember 
keresztelkedett meg. Megalakult az első gyülekezet. „Ezek pedig kitartóan részt 
vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az 
imádkozásban.” (ApCsel 2:42) Ezek az igaz Egyház ismérvei, ezek a Lélek 
munkájának jelei. 
 

„Teljetek meg Lélekkel” – buzdít bennünket az apostol. Teljetek meg 
Lélekkel, hogy nyerjetek bátorságot, vigasztalást, útmutatást, világosságot; 
nyerjetek mennyei látást életről és halálról, örömről és bánatról; hogy a látható világ 
burkát szétoszlatva bepillantsatok a kegyelmes Isten örök mennyei világába. Így 
értelmet nyerhet minden e földi életben és azon túl is, így mindenki megtalálhatja 
helyét, betöltheti feladatát, teremheti a megtérés jó gyümölcseit Isten dicsőségére 
és a felebarát javára. Teljetek meg Lélekkel – Áldott Pünkösdöt! 

Dsida Jenő: 
Hálaadás 
 
Köszönöm Istenem az édesanyámat! 
 
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat! 
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, 
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. 
Áldott teste, lelke csak érettem fárad. 
Köszönöm, Istenem az édesanyámat. 
 
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 
 
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 
- itt e földön senki sem szerethet jobban! - 
 
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, 
Istenem, köszönöm az édesanyámat. 
 
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva, 
Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 
 
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! 
 
Áldd meg édesanyám járását-kelését, 
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg 
szenvedését! 
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat! 
 
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!! 

 

Események: 
 

- Április 8-án, II. János Pál pápa temetése napján, a temetés kezdetével egy időben az Általános Iskolában 
rövid megemlékezést tartottunk a pápa életútjáról, személyéről. 

- Április 24-én, a konfirmációi ünnepi istentiszteleten mutatkozott be gyülekezetünk citera-zenekara, egy 
dicséret-feldolgozással köszöntve a konfirmáltakat. 

- Április 30-án ünnepi istentisztelet keretén belül az Általános Iskola tanulói Anyák napi műsorral 
köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat, minden kedves vendéget. 

 



Református Reménység 
 

PÜNKÖSD 
 

„A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel  
és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben  

a Szentlélek ereje által.” (Róm 15:13) 
 

Legyünk annak tudatában, hogy Krisztus keresztje nem lehet ránk 
nézve áldásos, ha a Szentlélek nem lakik és nem működik bennünk. Az 
engesztelő vér hiába folyik, ha a Szentlélek be nem fecskendezi azzal a 
lelkiismeretünket, hiába készül el az igazság tiszta ruhája, ha a Szentlélek 
nem öltöztet fel minket abba, és nem díszít fel ezzel a drága öltözékkel. 
Az élővíz folyama nem olthatja addig a szomjunkat, míg a Szentlélek fe-
lénk nem nyújtja a kelyhet és szánkhoz nem emeli. Valamennyi kincs, 
mely a paradicsomban létezik, nem nyújthat addig áldást, amíg holt lelkek 
vagyunk; pedig holtak vagyunk mindaddig, amíg a mennyei fuvallat ránk 
nem lehel, hogy életet vehessünk. 

Szükségtelen mondanunk, hogy a Szentlélek Istennek nem keve-
sebb a köszönni valónk, mint a Fiú Istennek. Valóban nagy bűn lenne az a 
súlyos jogtalanság, ha az Istenség bármelyik személyét hátrább helyez-
nénk. Ó Atyánk, te vagy részünkre minden kegyelemnek, szeretetnek és 
irgalomnak forrása. Ó Fiú, te vagy az, aki által Atyád irgalmassága felénk 
árad; nálad nélkül soha nem részesülhetnénk Atyád szeretetében. És te – 
Szentlélek –, teszel minket képessé az isteni erőt és kegyelmet elfogad-
nunk, mely az Atyából folyik, a közbenjáró Krisztus által eljut hozzánk, 
szíveinkbe ömlik, ezekben lakik és magasztos gyümölcsöket terem. Ma-
gasztaljuk ezért Isten Szentlelkét! 

(C. H. Spurgeon) 
______________________________________________________________________________ 

 

A Szentlélek jelképei 
 

Földi szavaink elégtelenek a Szentlélek Isten jellemzésére, ezért 
az Ige jelképekben beszél Róla. A legjellemzőbb hasonlatok:  

1. SZÉL (Jn 3:8) Lélek és szél a Szentírásban ugyanaz a szó. 
Mindkettő munkája titokzatos, irányíthatatlan és letagadhatatlan.  

2. TŰZ (ApCsel 2:3) A tűz éget. Mennyi égetnivaló van a szívben 
(gyávaság, hitetlenség, tisztátalanság). A tűz keményít: a vasból acél lesz, 
a sárból tégla, az agyagból porcelán. Mily gyönge edények voltak a tanít-
ványok pünkösd előtt! S mivé tette őket a pünkösdi Lélek: bátor hitvallók, 
hősök és vértanúk lettek!  

3. VÍZ (Jn 7:38-39) Jézus „élő víz”-hez hasonlította a Szentlelket. 
Az élő víz felüdíti a szomjas lelket; elmossa a lelki szennyet; s gazdagon 
árad, hogy a Lélek gyümölcseit teremhessük.  

4. LÁMPÁS (Jel 4:5) Régi idők vándorai a csillagokhoz igazodtak, 
a hajósok a világítótornyot kémlelik, a pincevirágok esengve kúsznak az 
ajtórés felé. A Szentlélek világosságában mi is meg tudjuk látni a bűnein-
ket, a kereszt titkát, Isten és a felebarátunk arcát. A végső célt és a követ-
kező lépést egyaránt. „Világosíts meg minket a Szentlélek Istennel!” 
(378:4. dicséret) 

5. AJÁNDÉK (ApCsel 2:38) A Szentlélek nem a mi produkciónk, 
nem a mi lelkesedésünk. Felülről való. Nem tudjuk megfizetni, nem tudjuk 
előállítani, nem rendelkezhetünk Vele, s nem tudjuk pótolni sem. Csak a 
szívbéli könyörgés illik ide: „Jövel, Szentlélek Úristen!” 

További képeket is találhatunk az Igében. Ilyenek: PÁRTFOGÓ (Jn 
16:7); GALAMB (Mt 3:15); PECSÉT (Ef 1:13-14); ZÁLOG (2Kor 1:22); 
KENET (1Jn 2:20). 

Valamennyi kép arra szolgál, hogy közösségbe vonjon a Szentlé-
lekkel; közölje velünk erejét és áldását; megláttassa az Ő munkásságát. 
„Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám!” (463:1. dicséret) 

A Biblia a Szentlélekről 
 

„Térjetek meg, és keresztelkedjetek 
meg valamennyien Jézus Krisztus ne-
vében bűneitek bocsánatára, és meg-

kapjátok a Szentlélek ajándékát.” 
(ApCsel 2:38) 

 
„Igyekezzetek megtartani a Lélek egy-
ségét a békesség kötelékével. Egy a 

test, és egy a Lélek.”  
(Ef 4:3) 

 
„Nincs tehát most már semmiféle kár-

hoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus 
Jézusban vannak, mivel az élet Lelké-

nek törvénye megszabadított téged 
Krisztus Jézusban a bűn és a halál 

törvényétől.”  
(Róm 8:1-2.) 

 
„Vagy nem tudjátok, hogy testetek a 
bennetek levő Szentlélek temploma, 
amit Istentől kaptatok, és ezért nem a 

magatokéi vagytok?”  
(1Kor 6:19) 

 
„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, 
öröm, békesség, türelem, szívesség, 

jóság, hűség, szelídség,  
önmegtartóztatás.”  

(Gal 5:22) 
 

„A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az 
én nevemben küld az Atya, megtanít 
majd titeket mindenre, és eszetekbe 

juttat mindent, amit én mondtam  
nektek.”  

(Jn 14:26) 
 

„Hiszen az Isten országa nem evés és 
ivás, hanem igazság, békesség és a 

Szentlélekben való öröm.”  
(Róm 14:17) 

 
„A reménység pedig nem szégyenít 
meg, mert szívünkbe áradt az Isten 

szeretete a nekünk adatott 
 Szentlélek által.” 

(Róm 5:5) 
 

„Maga a Lélek tesz bizonyságot lel-
künkkel együtt arról, hogy valóban Isten 

gyermekei vagyunk.” 
(Róm 8:16) 

 
„Kitöltöm majd lelkemet minden 

 emberre.” 
(Jóel 3:1) 
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Pünkösdi ünnepkör 
 
Pünkösd, a Szentlélek kitöltetésének ün-
nepe, húsvét után 50 napra. 
Szentháromság vasárnapja a pünkösd 
utáni vasárnapon van. Mintegy összefog-
lalja az üdvtörténet ünnepeit: 1. az Atya 
elküldötte Fiát e világra (karácsonyi ün-
nepkör); 2. a Fiú elvégezte a váltság művét 
(húsvéti ünnepkör; 3. a Szentlélek eljött a 
tanítványokra és irányítja az Egyház életét 
(pünkösdi ünnepkör). 
A pünkösdi ünnepkörben 24-28 vasárnap 
van, a szerint, hogy a húsvét időpontja 
korábban vagy későbben van. A pünkösd 
utáni vasárnapoknak nem lehet más fel-
adata: „ami érettünk történt, történjék ben-
nünk” (Ravasz László: Homilétika, 1915. 
364. 1.). 
Ebben az ünnepkörben van az új kenyérért 
és az új borért való hálaadás alkalma, 
amelyet magyar népünk az Úrvacsora ün-
neplésével köt egybe. 
A reformáció emlékünnepén megemléke-
zünk arról, hogy 1517. október 31-én Lu-
ther Márton kiszögezte 95 tételét a witten-
bergi vártemplom kapujára, s ezzel elindí-
totta a reformáció áldott művét. Ez az ün-
nep is illusztrálja, hogy a Szentlélek mun-
kálkodik az Egyházban egész története 
során. 
A pünkösdi ünnepkör végén, november 
hónapban, Isten örökkévalóságára tekin-
tünk előre. (A német protestánsok ezért is 
nevezik az egyházi év utolsó vasárnapját 
az Örökkévalóság Vasárnapjának.) Nálunk 
leginkább Halottak napja (november 2.) 
táján fordul népünk figyelme a temetők 
felé. Számunkra a virágdíszes sírok az élő 
keresztyén reménység kifejezői: nem az 
elmúlásban hiszünk, hanem hisszük az 
örök életet. Római katolikus atyánkfiai 
gyertyát is gyújtanak a sírokon annak kiáb-
rázolására, hogy a halál árnyékának föld-
jén fény ragyogott föl Krisztusban. Új Isten-
tiszteleti Rendtartásunk figyelmeztet arra, 
hogy a népszokássá vált temetőlátogatást 
evangéliumi tartalommal töltsük be, s a 
Krisztus feltámadása által bírt reménység-
ben járjuk a temetőt. 
 
„Bizony bizony, mondom néked, ha valaki 
nem születik víztől és Lélektől, nem mehet 

be az Isten országába.  
Ami testtől született, test az, és ami Lélek-

től született, lélek az.” 
(Jn 3:5) 

 

Anyakönyvi hírek 
2005. április 

 
Keresztségben részesült: 
10. Sándor Judit Edina  
11. Szeleczki Veronika  
 
Konfirmált: 
5. Légrádi Lívia  
6. Pákozdi Gyula Mihály  
7. Rab Gerda  
8. Sándor Judit Edina  
9. Török Márta  
 
„Egy az ÚR, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és 

Atyja mindeneknek.” 
(Ef 4:5-6) 

 
Eltemettük: 
15. Vérten András 82 évet élt  
16. Izbéki Ferenc 74 évet élt (Mezőhék) 
17. Szondi Istvánné, Jakab Irén 76 évet élt  
18. Perei István 54 évet élt testvéreinket. 
_______________________________________________ 
 

Emlékharang szólt 
áprilisban 

 
Nádudvari István halálának 2. évfordulóján 
Révész László halálának 20. évfordulóján. 

 
„Isten letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem 
lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem 

lesz többé.” 
(Jel 21:4) 

______________________________________________ 
 

Konfirmáció – 2005. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
Balról: Székely Lászlóné gondnok, Rab Gerda, Sándor Judit Edina, Pákozdi 
Gyula Mihály, Légrádi Lívia, Török Márta, Péntek Ágnes lelkipásztor 

 

 



 

Egyházfenntartói hozzájárulás 2005. 
 

„…a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 
 

Ajánlott összeg: 2000 Ft/fő/év. Szeretnénk 
folytatni a felújítási és korszerűsítési munkákat a 
templomon, a gyülekezeti házon, valamint a 
parókián.  
Adományokat továbbra is köszönettel elfogadunk 
és Isten iránti hálával köszönjük meg 
egyházfenntartóink hűségét! 

 

Keresztyén humor 
 
Szélvész, áradás, egy férfi fenn reked a háza tetején. A szomszéd 

átnyújt neki egy deszkát, de ő nem fogadja el a segítséget, mondván: őt 
majd megmenti Isten. Túlélők után kutat a mentők motorcsónakja, 
megtalálják a férfit, de ő nem száll be, mondván: őt majd megmenti Isten. 
Utoljára egy helikopterről akarják megmenteni, de ő nem megy, mondván: 
őt majd megmenti Isten. A víz egyre emelkedik, nincs hová menekülni, a 
férfi megfullad, feljut a mennyországba Isten elé és így szól: miért nem 
mentettél meg?! Isten így válaszolt neki: Nem mentettelek meg? Érted 
küldtem a szomszédot, a motorcsónakot és a helikoptert is! Miért nem 
fogadtad el? 

 

Ünnepi Istentiszteletek Rendje 
 

május 11 16 óra Bűnbánati Istentisztelet – Gyülekezeti Ház 
május 12. 16 óra Bűnbánati Istentisztelet – Gyülekezeti Ház 
május 13. 16 óra Bűnbánati Istentisztelet – Gyülekezeti Ház 

9 óra Ünnepi Istentisztelet, úrvacsora – Templom 
10:30 óra Ünnepi Istentisztelet, úrvacsora – Idősek Otthona 
15:45 óra Ünnepi Istentisztelet, úrvacsora – Mezőhék 

május 15. 

16:30 óra Ünnepi Istentisztelet, úrvacsora – Mesterszállás 
május 16. 9 óra Ünnepi Istentisztelet – Templom 

 
”Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, 

és tanúim lesztek…” (ApCsel 1:8) 
 

 

Rejtvény 
 

V A G T P 

S F Á * Ó 

L I T O R 

T Z Ó G Z 

K A N É * 

E L E S * 

* * * * L 

 
Az aláhúzott betűktől elindulva, lóugrásban haladva, három – a Pünkösdhöz kapcsolódó – szó található a 
mezőben.  
A megfejtés beküldendő: 2005. május 31-ig a Lelkészi Hivatalba. A helyes megfejtők között kisorsolunk egy 
evangéliumi könyvet. 
Köszönjük a megfejtéseket! Előző számunk nyertese: Erős Vivien, Ady E. u. 24. Gratulálunk! 
 

 

A gyermek olyan, mint a pitypang… 
 

- tele lehetőségekkel 
- az életét befolyásoló szelek hordozzák 
- meggyökerezhet a szeretet talajában 

- állhatatosan és mélyen leás azokhoz a dolgokhoz, amelyek megvilágosítják 
- szívós lehet, minden erejével az életbe kapaszkodva 

- elhervadhat, ha gyökerestül kitépik, vagy ha a talaj nem táplálja 
- rugalmas lehet, visszapattanva az akadályokról 

- felnövekedve maga is magokat szórhat önmagából, gondolataiból, közelre és távolra 
- virágoznia kell, hogy az lehessen, aminek teremtetett 

- néha gyomnak látszik, de valójában virág 
 

A szállóige így szól: 
„A gyermekeknek gyökerek kellenek a növekedéshez és szárnyak a repüléshez.” 

A pitypang mindkettővel rendelkezik. 
 

(Részlet Karyn Henley: Gyermekbarát tanítás című könyvéből) 
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