
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek 

Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám 

házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon 

mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet 

készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és 

helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam 

mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek 

ti is. Nem hagylak titeket árván, eljövök tihozzátok. 

(Jn 14,1-3.18) 

Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a 

Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész 

Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső 

határáig.” (ApCsel 1,8) 

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és 

mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 

hírtelen 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 2,1-4)    

Üzenet 

                         a vártemplomi református egyházközség tagjainak 
2. szám                                                                                                                                2013. Pünkösd           

Pünkösd 

 
Pünkösd a keresztyén egyház nagy ünnepe, melyen a keresztyénség a Szentlélek 

eljövetelének emlékét üli. Húsvét utáni ötvenedik napon tartják. A görög nevének (pentékoszté) 

jelentése is 50, a magyar pünkösd szó ebből származik. A sátoros ünnepek között a legnagyobbnak 

mondjuk, mert a Lélek tanítása nélkül nem tudjuk igazán megérteni a többi ünnep kijelentéseit. 

Hasonlóan a húsvéthoz, erre az ünnepre is egész héten készülünk. Tertullianus régi ünnepnek 

nevezi, mivel az apostolok idejéből való. 

Pünkösd a csodák ünnepe. Az egy akarattal lévő tanítványokra kitöltetett a Szentlélek, és 

megszólaltak más nyelveken. Az egybegyűltek csodálkozva tapasztalták, hogy mindenki érti 

Istennek nagyságos dolgait. Mindenki álmélkodással, csodálkozással hallgatta, amit Péter mond. 

Mi is megdöbbenve halljuk, amit az ünnepről mond az Ige. Talán meg is kérdezzük, hogy mi 

akar ez lenni? Van, aki csúfolódik, van, aki nem érti. Pedig Péter szavaiból világosan kitűnik, hogy 

ami történik a Szentlélek kitöltekezésével kapcsolatosan, az már rég megmondatott. Benne van a 

Lélek tüze, az az erő, mely kiárad Istentől. Ez a pünkösd. 

Valaki előáll és szól, bizonyságot tesz arról, aki él és uralkodik, mert övé a hatalom és 

dicsőség. Ilyen ünneplést adjon nekünk is az Isten. 

Dezső András lelkipásztor 
 
 

 

2013. Húsvét                                                  Húsvéti üzenet                                                          2. oldal 

Lelkipásztoraink és családjuk, valamint a vártemplomi gyülekezet presbitériuma 
nevében Áldott Pünkösdi Ünneplést kívánunk a Szentlélek ereje által. 
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Vesztek erőt! 
  

 A Szentírásban Lukács evangélista annyira 

szemléletesen írja le a pünkösdi történetet, hogy 

szinte magunk előtt látjuk az eseményeket és a 

szereplőket. Számomra e történetekben különös 

jelentősége van annak az erőnek, amely kezd 

kibontakozni és érezhetővé válni. Erő, mely képes 

emberek életét megváltoztatni, erő, mely által az 

erőtlen ember ismét erőre, bátorságra kap. Erő, 

melyet nemcsak akkor és ott lehetett érezni, hanem 

ma is, most is. 

 Egyik óráról a másikra előállt Péter, az 

írástudatlan halászember, és egy olyan prédikációt 

mondott ott el, melyben minden szó a helyén volt. 

Olyan erővel prédikált, ahogyan korábban csak 

Jézust hallották. Másnap Péter és János olyan erővel 

gyógyítottak meg egy gyógyíthatatlan beteget, ahogyan korábban csak Jézustól látták. Amikor azok, 

akik ott voltak és hívők lettek, hazamentek és minderről beszámoltak, olyan erővel hangzott az ő 

egyszerű bizonyságtételük, hogy otthon is sokan hívőkké lettek, és néhány év alatt a Földközi-

tenger egész medencéje tele lett kicsi keresztyén közösségekkel. Valami különös erő kezdett áradni 

pünkösdkor. És amikor emiatt a tanítványokat börtönbe zárták, ezt is különös erővel viselték. 

Honnan ez az erő? Mi történt itt voltaképpen? 

 Ők ekkor értették meg azt, hogy amit Jézus ígért, az beteljesedett: „erőt kaptok és tanúim 

lesztek.” Ez az erő nem belőlük fakad, hanem a Szentlélektől, akit elküldött Jézus. Ő munkálkodik 

bennük és rajtuk keresztül másokban. Kedves olvasó, te ugyanezt az erőt tapasztalhatod meg akkor, 

amikor a Szentlélek belülről olyan gondolatokat ad neked, amelyek nem rád jellemzőek, hanem 

Jézusra. Belülről kapsz olyan indíttatást, aminek következtében egyértelmű, hogy mit kell tenned. 

Belülről érzel valami nagyon kellemes, szívet-lelket megnyugtató érzést, amikor egy-egy Igén vagy 

talán egy prédikáción keresztül mintha melléd telepedne a tenger hullámait is lecsendesítő Jézus. A 

lelkileg jelen levő Jézus, Jézus Lelke, a Szentlélek. 

 Kell ez az erő? Hogyne kellene, mikor olyan sokféleképpen éljük meg erőtlenségünket. 

Vannak, akik fizikai formában görnyednek a teher alatt, és már jártányi erejük sincs.  Vannak, akik 

a lelki terhek következtében mondják ki, hogy nem bírják tovább. Erőt kaphatunk nemcsak a lelki 

és fizikai terhek cipelésére, hanem arra is, hogy szeretet és felelősség ébredjen a szívünkben mások 

iránt. Egyszerre fontossá válik számomra, hogy ezt az örömöt mással is megosszam. Ezt az erőt 

mással is megéreztessem. Nem tudom szótlanul és tétlenül nézni azt, ha valaki a közelemben 

lelkileg elzüllik. Fáj az, ha valaki csak káromkodáskor emlegeti Isten nevét. Fáj az, ha valaki 

vasárnap dolgozik a hét napjai közül a legtöbbet. Egyszerre mindaz, ami Jézusnak fájna, nekem is 

fájni kezd. És ekkor tapasztaljuk meg azt, hogy a Szentlélek erőt ad arra, hogy szeretetteljesen 

tudjunk a megfelelő pillanatban cselekedni, szólni, imádkozni. De ehhez elengedhetetlen az, hogy 

életünket letegyük Isten kezébe. Így lesz erőnyerés az életünk, és nem erőlködés. Vagy erőlködünk, 

hogy önerőből valamit elérjünk, vagy kitárjuk magunkat bizalommal Isten előtt, és várjuk az Ő 

Szentlelkét, amit Ő ad újra és újra. 

 Kérjük ezt mindnyájan a mi Istenünk kezéből. Nemcsak azt, hogy bírjuk és kibírjuk a napi 

terheket meg egymást, hanem ezt a mennyei erőt is, ami új életet jelent, új távlatot, új célokat, új 

eszközöket. Ami valóban újjáteremtő erő. 

 Ilyen Isten Lelkétől vezérelt, megerősítő, minden igazságra vezető, áldott pünkösdi ünnepe 

legyen mindnyájunknak, hogy megértsük, Jézus nem csak egy újabb szép ünnepet vagy az Ő 

emlékét hagyta ránk, hanem önmagát, a Szentlélek által. Így akar egészen közel jönni, szívünkbe, 

hogy más emberré legyünk. 

Bucsi Zsolt Tamás, beosztott lelkipásztor  
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Gyerekeink kedvenc nyári tábora a Vakációs Bibliahét 
 
 Több mint húsz évvel ezelőtt, 1992-ben egy lelkes holland nő, Aly Jurjens elhatározta, hogy 

valamilyen formában támogatja a Kárpát-medencében élő magyar gyerekeket. A cél érdekében barátokat 

keresett, akikkel alapítványt hozott létre, a Kinderwerke Oster Europa Nederland nevűt, ennek rövidítése a 

KOEN. 

 Az alapítvány célja a gyerekek Vakációs Bibliahetének előkészítése, anyagi támogatása és 

megszervezése. A bibliahét programja szinte minden magyarlakta vidékre eljut Felvidéktől Vajdaságig, 

Kárpátaljától Erdélyig, így idén mintegy 42000 (negyvenkétezer!!!) gyerek vesz részt ezekben a táborokban, 

több mint 675 csoportban. 

 Erdélyben a '90-es években már voltak ilyen jellegű táborok, 2006 óta Sepsiszentgyörgyön is van 

bemutatócsoport, amelynek tagjai Bocz Rita, Incze Hajnalka, Handra Réka vallástanárnők, Jakab Éva 

szociális munkás, hitoktató, Jakab Csaba kántor és jómagam. 

 Az idei Vakációs Bibliahét témája „Az időutazó”, melynek központi bemutatója a felvidéki 

Bátorkeszin volt 2013. április 10-én. A program játékosan mutatja be a gyerekek nyelvén a Zákeus 

történetét, Jónás történetét, a gonosz szolga példázatát, ugyanakkor Jézus feltámadását is megkísérli a 

gyerekekkel megértetni. A történetek mellett énekeket tanulunk, csapatépítő játékok vannak, kézimunkákat 

készítünk, és minden napra akad valami harapnivaló is. 

 Gyülekezetünkben már hagyományosan szeptember elején tartjuk a Vakációs Bibliahetet, ahová 

minden I–VI. osztályos gyereket szeretettel hívunk és várunk. A 9–10–11 éveseknek meghívót küldünk, 

hogy minél többen vegyenek tudomást erről a nagyszerű táborról, ami a nyári vakáció utolsó heteiben segít 

egy kicsit ráhangolódni az iskolakezdésre is. 

 A program lebonyolításához összehangolt munkára van szükség, ezért nagyban segít az IKE, a 

bibliakörös nőtestvérek, a gondnok úr, illetve a lelkészek közti szorosabb együttműködés 

továbbfejlesztésében is jó szolgálatot tesz. 

 További információkért kattintson a www.bibliahet.eu honlapra. 

írta Hajdú Lóránd  

Anyák napja 
 Május első vasárnapján, anyák napján az édesanyákat köszönthettük. Imádkozhattunk azért, 

hogy Isten áldása legyen életükön, mindazért a jóságért és kiapadhatatlan, önfeláldozó szeretetükért, 

melyet gyermekeik, családjuk iránt tanúsítanak. 

 Nemrég egy öregotthonban döbbentett meg egy idős anyuka kérdése, melyet azóta sem 

tudok elfelejteni. Valahogy így szólt: Miért van az, hogy egy édesanya fel tud nevelni 2, 3 sőt 7 

gyereket is, de a 7 gyerek már nem tudja eltartani idős édesanyját? Ekkor jutott eszembe 

Gyökössy Endrének egy nagyon tanulságos története, mely a szeretet kifejezéséről és ennek 

erejéről szól. Ezzel a történettel szeretnénk Isten áldását kérni az édesanyákra. 
 
– Igehirdetésének egyik mondata hozott ide. 

– Örülök, hogy eljött, foglaljon helyet, s mondja el, mi volt az a mondat. 

– A félretett, az összegyűjtött harag felgyülemlik, és – azt hiszem, így hangsúlyozta – gyűlölet lesz belőle, s 

azt öli, aki gyűlöl, lassan, de biztosan. – Ugye, Pál apostolt idézte: a nap le ne menjen a ti haragotokon?! 

– Erről is szó volt, de gondolom, mást is szeretne még mondani. 

– Igen. Kérdezni szeretnék. Kétszer elvált asszony vagyok. Mindkét házasságom anyám nehéz természete 

miatt bomlott fel, akivel együtt kellett laknunk. Nem volt más megoldás. Anyám pedig képtelen volt elvágni 

a lelki köldökzsinórt, szinte pórázon tartott vele, mint kisgyermek koromban. Azt pedig egyik veje sem tudta 

elviselni, hogy elsősorban anyám „kislánya” legyek a házasságban, és ne feleség. Merem állítani: mindketten 

anyám elől menekültek el. Már évek óta egyedül élünk, anyám és én. Egy fedél alatt, de némán és 

acsarkodva, keserűen, robbanékony légkörben. Hónapokkal ezelőtt rémülten döbbentem rá – rettenetes 

kimondani is –, hogy gyűlölöm az anyámat kétszer tönkretett életem miatt. De ez a gyűlölet valóban engem 

öl. Míg házasságban éltem, jóformán sose voltam beteg. Most kétségbeejtően rossz alvó vagyok, s 

szüntelenül fáj valamim. Szédülök, a vérnyomásom ugrál, szorongásaim vannak.  

Megromlott az egészségem, és egyre fogyok. Már orvoshoz sem megyek, mert minden leletem negatív, csak 

éppen én vagyok pozitív, beteg. Érzem, hogy ha nem történik valami: a magam gyűlölete öl meg. Mondja, 

mit tegyek? 

(folytatás a következő oldalon) 

http://www.bibliahet.eu/
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– Mit tett eddig? 

– Imádkoztam azért, hogy ne gyűlöljem az anyámat. 

– Mióta imádkozik ezért? 

– Amióta tudom, hogy gyűlölöm. 

– Csak azért imádkozott, hogy ne gyűlölje? 

– Nem, olykor, ha tudtam, azért is, hogy szeretni tudjam. 

– Engedjen meg egy kérdést. Hogyan várta ennek a kérésnek a teljesítését? Tulajdonképpen mit várt? 

– Hát hogy szeretni tudjam. 

– Tehát valami érzésre várt. Ne haragudjék, ha így mondom: valami jóleső, meleg bizsergésre várt a szíve 

körül, ugye? És az elmaradt. Így van? 

– Valahogy így. De már nem is imádkozom. Csalódtam az imában. 

– Szeretnék valami mást is ajánlani. 

– Azért jöttem. 

– Érzésekre várt, de nem tett semmit. Arra várt, hogy Isten tegyen az életével valamit. Így van? 

– Igen, körülbelül így. 

– Pedig Isten mindent megtett értünk a Krisztusban... 

– A kereszten? 

– Ott, és ezért nekünk is mindent meg kell tennünk, ami tőlünk telik, hálából. Édesanyjáért kellene valamit 

megtennie még. Mert legtöbbször az érzésekből lesznek a cselekedetek, de olykor az elkezdett 

cselekedetekhez csatlakoznak az érzések. Vagy váltanak ki érzéseket. 

– De mit tegyek? 

– Céltudatosan, rendszeresen és naponként tegyen jót édesanyjával, és eközben imádkozzék érte, ha még tud. 

– De mondtam, hogy gyűlölöm. 

– Meg akar gyógyulni? 

– Igen. 

– Akkor cselekedjék, és ne keressen kibúvót. Egyébként Jézus is mondott egyet s mást, még az ellenség 

szeretetéről is. 

– Mit tegyek hát? 

– Ha most orvos lennék és receptet írnék, biztos gyógyszert a gyűlölet és egyéb betegségei ellen, kiváltaná? 

– Kiváltanám. 

– Bevenné? 

– Bevenném. 

– Akkor ott van papír, meg toll, diktálnék egy receptet. Írja? 

– Írom. 

– Tessék: hétfőn reggel mosolyogva köszöntőm őt, és megkérdezem, hogy aludt. Kedden: kitakarítom az ő 

szobáját is. Szerdán: két szelet süteményt hozok neki. – Írja csak, írja. –  Csütörtökön: elhívom sétálni, 

hazafelé pedig nem kérdezgetek, és hagyom őt – csak őt – beszélni. Pénteken: megkérem, hogy zongorázza 

el azt a dalt, amit gyermekkoromban szokott. 

– Már évek óta nem zongorázik. 

– De kérnie szabad. Szombaton: megkérem, hogy segítsen jó túrós gombócot főzni, mert azt ő jobban tudja. 

Vasárnap: bemegyek a szobájába, amikor lefeküdt, betakargatom és megcsókolom. Pont. Ismeri ezt a zenei 

kifejezést? Da capo al fine? Elejétől végig. Nos, a következő héten ugyanígy vagy hasonlóan: da capo al 

fine, s egy hét múlva felkeres és megbeszéljük a többit. 

– A csókot is kell? 

– Igen. 

– Jaj! 

– Miért jaj? 

– Mert évek óta nem csókoltam meg. 

– Vállalja ezt a hetet így? 

– Megkísérelem. 

– Isten segítse. Várom. 

Nem jött. Hetekig nem jött. 

De egy hétfőn, kora reggel telefonált. Sírva: – Mikor tegnap ismét betakartam, az én hideg és kemény anyám 

felült az ágyban, és magához ölelte a fejem, és éreztem, hogy könnyes a szeme, és azt mondta: – De jó vagy 

mostanában hozzám. – Akkor, évek óta először, éreztem, hogy szeretem az anyámat. 

Aztán hozzátette: – Adja másnak is oda ezt a receptet! 

Tessék. 
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Véleményem az elsőéves konfirmációi felkészítőkről 
  

Elsőéves konfirmálóként most érzem igazán annak a hasznát, hogy már a  konfirmációórák előtt 

rendszeresen járhattam vallásórákra és vakációs bibliahetekre. Alkalmunk volt nagyon jól megismerni 

egymást, és alig vártuk, hogy végre elkezdhessünk járni a konfirmációi előkészítő órákra. 

Ismét egy lehetőség adódik számomra, hogy még jobban megismerjem az én Uram hatalmát és az Ő 

Fia életét és küldetését. Tudom, hogy minél jobban törekszünk megismerni a mi Megváltókat, annál 

közelebb kerülhetünk az örök élethez. 

Ezeken az órákon úgy érzem, hogy feltöltekezem hittel és szeretettel, ami számomra nagyon fontos 

dolgot jelent. Sokszor megtapasztaltam, hogy az imateremből kilépve sokkal felszabadultabb és tisztább a 

lélek bennem. Ezért alig várom már a következő szombatot, hogy ismét feltöltekezzem. Nagyon sajnálom 

azokat, akik nem veszik komolyan ezeket az órákat, hiszen az elsőéves felkészítő „kiskáténk” épp azokat az 

alapkifejezéseket, -fogalmakat írja le, melyekre mint fundamentumra föl lehet építeni keresztyén hitünk 

biztos és meginoghatatlan bástyáit.  

Szombatonként reménykedve tekintek a vallásórások csoportjára, akik utánunk, 11 órától jönnek be 

az imaterembe. Ilyenkor arra gondolok, hogy majd közöttük is lesznek olyanok, akik hasonlóan fognak 

vélekedni az elsőéves felkészítő órákról. 

írta Bardócz Botond 

 
Majálisozzunk már együtt! 

 
 Május elseje. Hivatalos szabadnap. Jókedvvel megáldott, összetartó társaság. Verőfényes nap. Hát 

kell ennél több egy szuper kiránduláshoz? 

 Szerda reggel 9 órakor gyűltünk össze mi, Ikések a vártemplomi parókia előtt egy csodálatos 

kirándulás elé nézve. Már abban a „hajnali” órában csillogott mindenkinek a szeme, hiszen sejtettük, hogy 

egy felejthetetlen napnak nézünk elébe. Lerítt a fiatal, pirospozsgás arcokról a boldogság, és érződött, hogy a 

türelmetlenség mindenkit rabul ejtett. „Mikor indulunk már el?”, „Menjünk már!”, „Háááát, már sosem érem 

meg, hogy elinduljunk...” – hangzottak a kérdések, felkiáltások mindenfelől. Energiával voltunk tele, alig 

vártuk, hogy biciklijeinket végre „csatasorba” állítsuk. 

 Mikor már a türelmünk a vége felé járt, felhangzott a várva várt mondat: Indulhatunk! Gondolkodás 

nélkül pattantunk fel kerékpárjainkra, és fülig érő mosollyal megkezdtük utunkat. Sugásfürdő fele tekertünk, 

keresve a kiránduláshoz ideális helyet. A meleg egy kicsit megnehezítette a dolgunkat, mindannyiunkról 

csepegett az izzadság. Ám tudtuk, ha végre odaérünk, akkor édes bosszút állhatunk a melegen: megmutatjuk, 

hogy igenis legyőztük! Hosszas bicajozás után találtunk egy tökéletes helyet. Volt ott nap, ahol süttethettük a 

hasunkat, árnyék, ahol a hűvösben ellazulhattunk, patak, amitől friss erőre kaphattunk, erdő, ami ideális 

játékteret biztosított kis társaságunknak. Elégedettségünk határtalan volt. 

 Azzal kezdtük, hogy leültünk egymás mellé, és csak beszélgettünk. Megosztottuk egymással ügyes-

bajos dolgainkat, mint egy igazi család. Aztán ahogy telt-múlt az idő, belejöttünk a szórakozásba. Fociztunk, 

kergetőztünk, tollaslabdáztunk – eközben a jókedvünk felülmúlhatatlan volt. Egy idő után a hasunk 

jelzéseket küldött, hogy jó volna megetetni, mert már üres. Ekkor fát hordtunk, tüzet raktunk... Igaz ugyan, 

hogy mindez egy kicsit hosszabb időt igényelt, de végül sikerült körbeülnünk egy pokrócra és jóízűen 

falatoznunk. 

 Miután korgó hasunk kívánságának eleget tettünk, ismét szórakozás következett. Több csapatépítő 

játékot is játszottunk: kergetőztünk úgy, hogy közben egymást fel lehetett szabadítani, majd impulzusjáték 

jött, ahol egymás kezét kellett szorítani, utána pedig kiesős focival foglaltuk le egymást. És ez még mind 

semmi ahhoz képest, hogy mennyi interaktív foglalkozást találtunk ki! Nehéz lenne felsorolni! 

 Ezen a napon mindenki kicsit elfelejthette azt, hogy mivel kell megküzdenie nap mint nap, és 

felszabadultnak érezhette magát. Önfeledten játszhatott, önmagát adhatta tudván azt, hogy egy szerető, 

összetartó közösség tagja. A jókedv, a boldogság mindenki számára kötelező volt, és hála Istennek, ebben 

senki nem szenvedett hiányt. 

 2013. május elseje mindannyiunk számára Istennek egy csodálatos ajándéka volt, és ezúton 

köszönjük Bucsi Zsolt Tamás beosztott lelkésznek, hogy ezzel az ötlettel segített minket. 

 

 
írta Benkő Éva Hanna 



Fürge Lábak Focibajnoksága 
 

 Ez év március 9-én először szerveztük 

meg a Fürge Lábak Focibajnokságot, melyet a 

Székely Mikó Kollégium új sportcsarnokában 

ejtettünk meg. Az ötlet onnan pattant ki, hogy 

elég sokan vannak az első- és másodéves 

konfirmáló-, valamint az Ikés fiúk közül olyanok, 

akik nem csak szeretnek, de tudnak is focizni. 

 Három csapat bizonyíthatta be fürgelábú 

tehetségét és jókedvét. A verseny kizáró jelleggel 

bírt. Az elsőéves konfirmálók adták az Első 

Fürgék csapatát, a másodéves konfirmáló focis 

fiúk alkották a Második Fürgék csapatát, a 

Harmadik Fürgék csapata pedig az Ikés fiúkból 

tevődött össze. Természetesen szurkolókból sem 

volt hiány. Elég sok lány képviseltette magát 

mindhárom táborból. 

 Több mint kétórányi önfeledt focizás után 

megszületett az eredmény: elsők hely a Második 

Fürgék csapatáé, második helyezett lett a 

Harmadik Fürgék csapata, a harmadik hely az 

Első Fürgék csapatát illette. De ami a 

legfontosabb, mindnyájan megtapasztalhattuk azt, 

hogy a sportnak közösségformáló és 

kikapcsolódást biztosító ereje is van. Reméljük, 

jövőre ismét megszervezzük a bajnokságot. 
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Tavaszi közmunka 
 

A tavasz beköszöntésével április 20-án, egy verőfényes tavaszi napon sor került az első 

közmunkára, melyre meghívtunk presbitereket és gyülekezeti tagokat egyaránt. Reggel 9 órától, 28 

ember látott munkához, amiből akadt is bőven. Voltak, akik az új illemhelyeken végezték el az 

utolsó simításokat, zárakat, szellőztetőket szereltek az ajtókra. A belső várfal körül készülőfélben 

van egy sétáló rész, hogy kényelmesen végig tudjanak sétálni azok, akik a kopjafákat akarják 

megnézni. Ezért két munkacsapat igyekezet a várfal melletti fenyőfák alatt a felgyülemlett 

törmelékeket, összegereblyélni, valamint a fenyőfákról lelógó alsóágakat, amelyek rontják a 

kilátást, eltávolítani. Mások a külső várfal régi és öregedő akácfái közé fiatal akácfacsemetéket 

ültettek, hogy majd felnőve tovább tudják tartani a martot. A legtöbben a külső várfal és a ravatal 

közötti rész kitakarításával voltak elfoglalva. El kellett hordják a kőtörmelékeket, csákánnyal és 

baltával el kellett távolítani a zöld gazokat, bokrokat, és utána legereblyélték, tisztává és a szemnek 

kellemessé varázsolván maguk után a helyet.  

Mindeközben egy páran az asszonyok közül a konyhán is sürögtek forogtak, hogy 

elkészítsék a finom ebédet, amit a munka sikeres elvégzése után körbeülhettünk és megköszönve 

Istennek az eledelt és az alkalmat jó étvággyal elfogyasztottunk.  

Reméljük, hogy Isten továbbra is megtartja e jó szokásunkat, és sor kerülhet majd a 

következő közmunkára is, aminek szintén ilyen jó kedvvel fogunk nekilátni. 

 

 

Jöjj Szentlélek! 
 
Jöjj Szentlélek, újíts meg engemet, 
Égi bölcsességgel tölts tele szívemet. 
Áraszd ki rám szent szeretetedet, 
Érezném meg pünkösdi melegedet. 
Kettős tüzesnyelvként, ahogy egykor látták, 
E Pünkösd ünnepén azonképpen szállj rám. 
 
Jöjj Szentlélek, költözz be lelkembe, 
Légy támaszom egész életembe. 
S ha netán a Sátán erőt vesz rajtam, 
Elégedetlenség töltené el ajkam, 
Te légy támaszom, aki megsegít, 
Akiből lelkem új erőt merít. 
 
Jöjj, Szentlélek, és vezess engemet, 
Hogy szentül élhessem életemet. 
Hogyha jön a végelszámolás, 
Életemben az utolsó állomás, 
S oda kell állni Főurunk elébe, 
Tiszta szívvel fogadjon be seregébe. 
 

írta Ruzsa Dénes presbiter
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Családi hírek 

 

2013. március 29-től lapzártáig, a következőkről számolhatunk be: 

 

Megkereszteltük: 
 

Március 30-án – Kovács Károly és Nagy Piroska fiát, HUNOR névre.  

Április 6-án – Domokos Béla és Antal Matild fiát, MÁTYÁS névre. 

Április 20-án – Török Szabolcs Levente és Mátyás Blanka Emese fiát, LEVENTE névre. 

Április 21-én – Jakab Sándor és Farkas Márta fiát, LEHEL ISTVÁN névre. 

Május 11-én – Molnár András és Tök Melinda lányát, EDINA BLANKA névre.  

Május 11-én – Marhát Attila és Mózes Katalin lányát, BARBARA névre.  

Imádkozzunk érettük! 
 
 

Isten áldását kértük  
 

Április 6-án – Domokos Béla és Antal Matild  

Május 11-én – Hatos László és Bereczki Ágota  

Május 11-én – Varga Loránd Pál és Okos Rozália 

házasságára. 
Imádkozzunk érettük! 

 
 
Eltemettük:  
 
Április 5-én –  Szakács Sándor 

Április 5-én –  özv. Sinka Gyuláné,  

szül. Mihály Jolán 

Április 6-án –  Boér András 

Április 6-án –  Mihály Lászlóné,  

szül. Kolumbán Mária Magdolna 

Április 14-én – özv. Molnár Jánosné,  

szül. Béla Margit 

Április 24-én – Már Zoltán 

Április 29-én – özv. Orosz Antalné,  

szül. Benedek Ilona 

Május 1-én –  Szabó Géza 

Május 4-én –  özv. Szücs Sándorné,  

szül. Tikosi Regina 

Május 9-én –  ifj. Csulak István 

Május 14-én – Czintos József 

Május 16-án – özv. Vida Ödönné, szül. Szőcs Ida 

testvéreinket.  
Imádkozzunk a gyászoló családokért! 
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HIRDETÉSEK:  

 

 Pünkösd első napján, a délutáni istentisztelet 

keretében, Isten színe előtt, valamint a presbitérium 

és a gyülekezet jelenlétében sor kerül az első éves 

konfirmálók kikérdezésére.  
o Akik a presbitérium jóváhagyása után részt 

vehetnek a másodéves kátéórákon, azoknak az 

első kátéóra, folyó év szeptember 21-én lesz 

megtartva, délelőtt 10 órától a vártemplomi 

imateremben. Ugyanezen a napon, délelőtt 9 

órától veszik kezdetét a konfirmációi felkészítő 

órák, azon első éves konfirmálók számára, akik 

addig már beiratkoztak az elsőéves konfirmálók 

csoportjába  
 Május 27-én, vasárnap délután 6 órától 

IFJÚSÁGI ISTENTISZTELETET tartunk, melyen 

Igét hirdet Benke János aldobolyi lelkipásztor. Az 

istentisztelet alatt keresztyén ifjúsági énekeket 

játszik az IkeVár Band. Istentisztelet után pedig 

GITÁREST lesz teával és kaláccsal. Szeretettel 

várunk mindenkit erre az alkalomra.  
 Akik betegség miatt nem tudnak eljönni az 

ünnep alatt Úrvacsorát venni, de szeretnének élni 

ezzel a lehetőséggel, azokat kérjük jelezzék a 

körzetükért felelős presbitereiknél, vagy a 

következő telefonszámokon: 0742413269 (Bucsi 

Zsolt Tamás), 0267351254 (Lelkészi  Hivatal). 
 Szívesen fogadjuk azon cégtulajdonosok 

céladományait, akik ez évben is támogatni 

szeretnék azt, hogy a gyülekezetünk ifjúsága részt 

tudjon venni a Kárpát-medencei Magyar 

Református Fiatalok VI. Találkozóján. 
 

Elérhetőségünk: 
Dezső András: 0723588395 
Bucsi Zsolt Tamás: 0742413269 
Lelkészi Hivatal: 0267351254 
 

Nyitva tartás 

Lelkészi Hivatal 

 

Hétfő: 09-13 óráig 
Kedd: 09-13 óráig; 16-18 óráig 
Szerda: 09-13 óráig; 16-18 óráig 
Csütörtök: 09-13 óráig; 16-18 óráig 
Péntek: 09-13 óráig; 16-18 óráig 
 

Szombaton és ünnepnapokon a lelkészi 
hivatal zárva van.  

Köszönjük:  
 az adományaikat, mellyel 

támogatják az Üzenet további 
megjelenését.  

 az ünnepi adományokat; 

 a presbitereknek és gyülekezeti 
tagoknak, hogy április 20-án részt 
vettek a tavaszi közmunkán;  

 az ünnepi legátusnak szánt 
adománzokat; 

 Müller Lórándnak, hogy elvállalta 
az ifjúsági istentiszteleten való 
igehirdetést. Isten áldása legyen 
életén.   

Állandó istentiszteleti alkalmaink 

 
Vasárnap  délelőtt 10 órától  VASÁRNAP DÉLELŐTTI ISTENTISZTELET 

  délután 6 órától  VASÁRNAP DÉLUTÁNI ISTENTISZTELET 

 

Szerda  délután 6 órától  NŐSZÖVETSÉGI BIBLIAKÖR 

 

Péntek  délután 6 órától IKE 

 

Szeretettel várunk ezekre az alkalmakra! 

Az Üzenetet kiadja a Sepsiszentgyörgy I. Vártemplomi Egyházközség 
Szerkesztette: Bucsi Zsolt Tamás beosztott lelkipásztor 
Korrektúra: Babos Erika 
 


