
 ÜZENET  

 Az Őri Református Egyházközség húsvéti lapja - 2021. április       

„És íme, nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, 

elhengerítette a követ, és leült rá.”  

(Máté 28,2) 

HÚSVÉTI FÖLDINDULÁS  

Jeruzsálem városában 

Megrettentek a vitézek 

S a völgyeknek futamodva 

Reszkettek, ha hátranéztek. 

Fönt a hegyen hajnal lángolt: 

Piros hajnal rózsatelten, 

S angyal szállott a mennyekből 

A hónál is fehérebben. 

Angyal szállt le, s míg megrendült 

A városnak minden tája, 

A keresztre fölfeszített 

Messiásnak sírját tárta. 

Örömkönnyes asszonyarcok 

Boldog szíve, zengő szája 

Hirdette az embereknek: 

Föltámadt az ég Királya! 

Hívő szívek, zengő szájak 

Harsogjátok ma is bátran: 

Örök hála és dicsőség 

Istennek a magasságban! 

Piován Győző 

 

https://keresztyenversek.wordpress.com/2009/11/25/husveti-foldindulas/


„Látta az Urat.” 

Ige: János 20,1-18. 

Kedves Testvéreim! 

Nagy szeretettel köszöntöm gyülekezeti újságunk minden kedves Olvasóját. 

Tavaly húsvétkor nem gondoltuk, hogy még most is tartani fog a járvány, és 

ismét nem lehetünk ünnepi istentiszteleten a templomban nagy gyülekezeti 

közösségben. Sőt, most tombol a legveszélyesebben a vírus, sok-sok 

nyomorúságot, fájdalmat és félelmetes veszteségeket okozva. Mélyen átérezzük 

gyarló és esendő voltunkat. A fájdalmas híreket hallva különösen nagy 

szükségünk van a húsvéti evangéliumra: Jézus legyőzte a halált, élő feltámadott 

Urunk van, aki kész vigasztalni, bátorítani és megmenteni bennünket. Mai 

igénkben megfigyelhetjük, hogy milyen csodálatos hatása van a húsvéti 

csodának, a sírbolton kívül álló és síró Mária hogyan nyer vigasztalást és miként 

lesz bátor hitvalló.  

1. Mit tudunk a magdalai Máriáról? 

A nevéhez illesztett jelző szerint Magdalából származott. A város a Genezáret-

tó nyugati partján található Tibériász és Kapernaum között. A híres zsidó író 

Josephus Flavius virágzó városként számol be róla, melynek jelentős halászata 

és katonasága van. 

A magdalai Mária a Lukács 8,1-3 szerint azon asszonyok egyike, akik Jézust és 

tizenkét tanítványát galileai munkássága idején kísérték, és vagyonukkal 

támogatták őket. Szeretetének és áldozatkészségének a mozgatórugója a Jézus 

iránt érzett hála, amiért „hét ördögöt” űzött ki belőle (Márk 16,9; Lukács 8,2), 

súlyos betegségből gyógyította meg. Asszonytársaival együtt elkísérte Jézust 

Jeruzsálembe is. Nagypénteken ott állt a kereszt alatt Jézus keresztre feszítésekor 

(Máté 27,55-56), Jézus temetésénél is jelen volt (Máté 27,61). Az elsők között 

fedezte fel az üres sírt (Márk 16,1-5; János 20,16). Nem véletlen tehát az, hogy 

neki jelent meg először a feltámadott Úr (Márk16,9; János 20,14). A 

továbbiakban vizsgáljuk meg részletesen, hogy mi történt a magdalai Máriával 

az első húsvétkor. 

2. Még sötét volt, nagyon korán volt, de magdalai Mária elindult Jézus sírjához. 

Nem tudott aludni, Máriát a keresés keltette fel. Alig várta, hogy elindulhasson. 

A hajnali sötétség kifejezte Máriának és minden tanítványnak a lelkét. Még 

minden kérdéses, semmi sem nyílt még meg, még nem történt meg az áttörés.  



Így van ez a mi életünkben is. Várjuk, hogy a hajnal legyőzze a szomorúság 

és a fájdalom sötétségét.  

Másként nem lehet keresni Jézust, a világ világosságát, csak azzal a 

nyitottsággal, amivel Mária a sírhoz ment. Hiszen hogyan keressem Jézust, 

ha magam nem ébredek fel. Ismerjük az Efézusi levél bátorító, bíztató igéjét: 

„Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus” 

(Efézus 5,14). Krisztus feltámadt, de ha én nem ébredek fel, hogy keressem 

Őt, akkor számomra nem fog elérkezni a húsvét. Fel lehet ébredni a halálból, 

a bezártságból, életünk nyomorúságából, mert Krisztus feltámadt.  

3. Mária először csak azt látta, hogy a kő el van hengerítve a sírbolt elől. 

Felfigyelt erre, mert tulajdonképpen ez már jel volt. Ő még ekkor nem mer 

bemenni a sírba. Abban az időben Izráelben sziklabarlangba temetkeztek. A 

bejárat elé vagy négyszögletesre kivágott követ tettek, mintha ajtó lenne, 

vagy kerekre csiszolt követ, amit el lehetett hengeríteni. Valószínűleg kerek 

kő lehetett Jézus sírjánál. Mária meglepődött, és arra gondol, hogy ellopták 

Jézus holttestét a sírból. Azonnal elfutott, hogy elmondja ezt a 

tanítványoknak. Már tényként közli, hogy „elvitték az Urat a sírból”. Pedig 

csak azt látta, hogy a kő nincs a helyén. A szomorú szívben szomorú, téves 

gondolatok születnek. „Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj” 

(Lukács 6,45). Milyen gondolatok vannak húsvétkor a szívedben? Ne 

engedjük, hogy szomorúság, bánat, kilátástalanság, reménytelenség üljön az 

ünnepünkre. Isten azt szeretné, hogy örömmel, hálával és reménységgel 

legyen tele a szívünk. 

4. Péter és János futva mentek a sírhoz, hogy meggyőződjenek arról, hogy 

mi történt.  

Milyen figyelemre méltó dolog. Nem sétálnak, nem bandukolnak, hanem 

futnak, mert ahol Isten cselekszik, ott felpörögnek az események. Hinni azt 

jelenti, hogy otthagyom önmagam régi világát, és futok a csodálatos cél felé. 

Ezt tapasztalta meg Pál apostol is. Megragadott engem Krisztus és most már 

előre nézek, futok a cél felé. 

Keresztyénnek lenni azt jelenti, hogy életem nem poroszkálás, nem üres 

körforgás, hanem futás. Együtt futnak a tanítványok. Péter be is megy a 

sírba. „Látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, ami a fején 

volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik 

helyen”. Lukács úgy fejezi ki Péter magatartását, hogy csodálkozott (Lukács 

24,12). Nem fér bele a gondolataiba, amit látott. Jézus feltámadása nem 



fejthető meg emberi ésszel. A csodálkozás a lélek kitárulkozása egy 

magasabb világ előtt. A csodálkozás a hit előszobája, ahová Péter belépett. 

Lépj be te is! Lásd meg Isten hatalmas tetteit, az üres sírt, a legyőzött halált.  

Péter után János is bement a sírba. Ő látott és hitt. Péter aktívabb volt, de 

János mélyebbre látó. Engedte magát meggyőzni. János megértette, hogy a 

test eltűnt, de nem ember vitte el. Magasabb erők emelték ki a testet a leplek 

közül. Péter még csak csodálkozott, de János már látott és hitt, bár nem 

értette a feltámadás ószövetségi ígéretekkel való kapcsolatát, de később 

megértette a többi tanítvánnyal együtt.  

5. Mária minden bizonnyal nem tudott a két tanítvánnyal együtt futni. Mire 

ő visszaért a sírhoz, valószínűleg Péter és János már elmentek. Ekkor állt a 

sírbolton kívül és sírt. Ekkor szakadt rá teljes súlyával a magány. Nincs 

senki, akivel megoszthatná bánatát. Nincs, aki átölelje. Csak sírni tudott. 

Egyedül maradt gyászával és bánatával. Sok embernek ismerős ez a 

fájdalom. Amikor a baj nem jár egyedül, amikor senkire se lehet számítani. 

Amikor a szülők és a gyermekek közti szakadék már nem hidalható át. 

Amikor valaki elveszíti a munkahelyét, és kilátástalanná válik a jövő. 

Amikor egy orvosi vizsgálat során kiderül, hogy betegsége gyógyíthatatlan. 

Amikor valaki elveszíti házastársát és úgy tűnik, hogy egyedül kell leélni az 

életét. Ilyenkor lehet szívből sírni.  

6. Van azonban folytatás. Amikor Mária behajolt a sírba, két angyalt látott 

meg, akik megkérdezték: „Asszony, miért sírsz?” Milyen jó, már nincs 

egyedül. Vannak, akik megszólítják, akik segíteni akarnak. De ettől még 

csodálatosabb dolog történik, amikor megfordul és meglátja Jézust, aki 

szintén megkérdezi: „Asszony, miért sírsz?”, majd nevén szólítja: „Mária”. 

Isten nem hagyja magára Máriát. A mennyei Atya minket sem hagy 

magunkra a járvány idején. Követeket küld, aki által vígasztal. Ma már ritka 

a mennyei követ, de angyallá válhat az a hívő testvér, aki szeretettel szól 

hozzánk.  

Jézus nevén szólította Máriát. Mindenkit név szerint ismer a mi Urunk.  

„Ne félj, mert megváltottalak neveden szólítottalak, enyém vagy” (Ézsaiás 

43,1). Zákeust is nevén szólítva hívta le a vadfügefáról. Téged is, engem is 

név szerint ismer a feltámadott Jézus. Oda kell fordulni a minket megszólító 

Jézus felé. Ezt tette Mária is, és akkor győződött meg arról, hogy nem a 

kertész, hanem Jézus szólította meg. A megfeszített Jézus feltámadt és él.  

Kedves Testvérem!   



 

Húsvétkor teljes reménységgel fordulj oda a feltámadott Jézus felé. Ez az 

odafordulás a megtérés, amikor szemébe nézek és elfogadom a segítséget, a 

bűnbocsánatot, a kegyelmet és az örök életet.  

Jézussal ma is lehet találkozni. Mindenütt ott van, ahol a róla szóló 

bizonyságtétel hittel hangzik, ahol segítségül hívják. „Hívj segítségül engem 

a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem” 

(Zsoltárok 50,15). 

7. Mária feladatot kapott, hogy adja tovább a feltámadás örömhírét.  

A megvigasztalt Mária feladatot kap. Menj az én testvéreimhez, és mondd 

meg nekik: „Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én 

Istenemhez és a ti Istenetekhez. Elment a magdalai Mária és hírül adta a 

tanítványoknak, hogy látta az Urat.”  

Micsoda változás. Húsvét hajnalán még azt mondta, hogy: „elvitték az Urat 

a sírból”. Most pedig azt, hogy: „látta az Urat”. Közben megtörtént a 

legfontosabb dolog, a nagy találkozás a feltámadott Jézussal.  

Kedves Testvérem! Ez a csoda veled is megtörténhet. Vigasztaló 

szeretetével téged is átölel Istenünk, és te is tovább adhatod a jó hírt. Az 

örömhír szívtől szívig terjed. Add tovább hittel a húsvéti üzenetet! Krisztus 

feltámadott, bizonnyal feltámadott! 

Áldott húsvétot kívánok minden kedves Olvasónak.  

Dr. Pótor János                                                                                                                  

lelkipásztor  

Czomba Sándorné - Nehéz idők  

Tavaly óta azt halljuk, hogy tarts ki magyar  

Vége lesz a vírusnak, a járványnak hamar  

Ezt hidd el, nem tudja senki, csak az Isten  

Mert Tőle hatalmasabb, erősebb nincsen  

Jönnek a próbatételek, a kemény napok, hetek  

Vajon ezáltal Istenbe vetett szilárd hitben erősebb leszek?  

Nem könnyű, sőt embert próbáló ez a nehéz időszak nekünk  

De ez mindenkinek nehéz, így rosszindulatúak ne legyünk  

Kérjünk az Istentől bocsánatot, kegyelmet és boldogabb napokat  

Hogy lássunk az alagút végén derűsebb, vidámabb arcokat  

Te, aki túlélted és itt lehetsz köztünk, örülj az ünnepnek  

Mert az Isten Fia feltámadt Érted is, ez az igazi üzenet! 



 

JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉS A SAREPTÁBAN 

 

A koronavírus-járvány harmadik hullámában élve mindenki arra törekszik, 

hogy valamilyen módon gátat szabjon a vírus pusztításának. Erre 

kézenfekvő és talán egyik leghatásosabb módszer a vakcina beadása, minél 

több embernek. A televízióból értesülve láthatjuk, hogy világszerte 

tömegesen megkezdték az emberek beoltását. Hazánkba is megérkeztek 

még az év elején az oltóanyagok. Első körben az időseket, az idős otthonok 

dolgozóit oltották be. 

A Sareptában 2021. január 28-án 48 lakó és 12 dolgozó kapta meg a 

koronavírus elleni Pfizer vakcinát, a másodikra február 18-án került sor. A 

lakók nagy többsége már nagyon várta, hogy megkapja a védelmet jelentő 

oltást, bízva abban, hogy utána biztonságosabb, szabadabb életet élhetnek. 

Legtöbbjük számára nem is volt kérdés, hogy kéri vagy sem a vakcinát. 

Február 2-án 13 dolgozót a mátészalkai kórházban szintén beoltottak, 

akiknek az újraoltása is megtörtént 02.23-án. Március 18-án 10 lakót a 

Moderna vakcinával oltottak be, ők még várják a második oltást. Március 

29-én 4 lakó és 8 dolgozó kapta meg a Pfizer oltóanyagot. Így a lakók több, 

mint 90%-a, a dolgozók 67%-a megkapta már az oltást.  

Továbbra is nagy teher a lakók számára a bezártság, a szeretteik hiánya, 

melyet igyekszünk többféle módon enyhíteni. Közös programok 

szervezésével: szalonnasütés, húsvéti készülődés, hagyományok 

felélesztése: tojásfestés, locsolóvers-mondó verseny. Nagy segítség, hogy 

az interneten keresztül, videó hívásban a lakók többsége tud beszélgetni a 

hozzátartozóival (messenger, skype, viber). Igyekszünk minden igényüket 

kielégíteni, segítségükre lenni, pótolni a család hiányát. 

„Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá 

folyamodókra.” 

(Náhum 1,7) 

Repelikné Miksi Andrea 
  



 

NAGYPÉNTEKI GONDOLATOK 

A golgotai kereszt az a gerenda, 

amelyen az élet hajótöröttjei a  

földi élet hullámverésén át a  

mennyei parton menekülnek.  

(Spurgeon) 

Mikor mi még csak a 

nagypénteket láttuk, Isten már 

akkor a húsvétot látta,  

s csak azért mutatta nekünk előbb 

az árnyékot, hogy előkészítsen a 

fényre. 

(Ravasz László)

MENNYEI ÉDESATYÁNK!  

Kérünk téged, hogy légy velünk ezekben a nehéz időkben. Állj mellettünk, 

támogass minket mennyei szereteteddel.                

Könyörgünk a betegekért, és az azokat ápolókért, kérünk, adj nekik 

fáradhatatlan fizikumot, lelkületet, és türelmet, hogy a te kegyelmedből 

tudják végezni áldott munkájukat.  Kérlek, nyújtsd felénk kezed, 

fordítsd felénk orcád, tölts meg minket reménységgel és erősítsd meg 

hitünket.       

Drága Urunk! Köszönjük neked a sok gyógyulást, köszönjük az egyre 

hatékonyabb vakcinák érkeztét, hisz minden a te kegyelmedből van. Te adsz 

erőt és kitartást a kutatóknak, kik fáradhatatlanul végzik munkájukat.   

Köszönjük, hogy erőtlen és gyenge szavaink is elérnek hozzád.    

Kérünk Urunk, légy a gyászolókkal, hiszen te tudod, hogy milyen a 

veszteség, mert Te elküldted közénk Fiad, hogy könnyeket töröljön le, 

vigasztalást nyújtson, és hogy fényesség legyen a bánat sötétjében. 

Köszönjük Urunk, hogy a Húsvét az örök életre emlékeztet minket, hiszen 

ahol Jézus jár, ott nincs hatalma a halálnak, nincs maradása az elmúlásnak. 

Harmadnapon pedig végleg legyőzetett a rettegett ellenség, és Jézus váltsága 

által mi is részesülhetünk a bűnbocsánatban és az örök életben. Nem tudjuk 

Urunk, hogy kit és mikor szólítasz magadhoz, vagy, hogy mikor enyhül a 

hiány, mit elvesztésük okoz, de hisszük hogy nem hagysz magunkra. 

Hisszük, hogy ha megsebeztél akkor be is kötözöl, így fordulunk hozzád 

mint áldott Orvoshoz. Te légy a mi szívünk vigasztalója, reményünk forrása, 

életünk megtartója, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg 

minket. Ámen 

Török Dávid  

I. éves teológus-lelkipásztor 



Amikor pedig a százados és akik vele őrizték Jézust, látták a 

földrengést és a történteket..., így szóltak: „Bizony, Isten Fia volt ez!" 

(Mt 27,54) 

Erről a római tisztről csak annyit tudunk, hogy ő vezette azt a 

kivégzőosztagot, amely Jézus és a két gonosztevő keresztre feszítését 

végrehajtotta nagypénteken. Hogyan jutott el vajon arra a felismerésre, hogy 

Jézus az Isten Fia? Három lépcsőn: 

Megfeszítette Jézust. Minden bizonnyal nem sokat tudhatott róla. Tette, 

amit mondtak neki. Két gonosztevővel együtt egy harmadik. Úgy ölt meg 

valakit, hogy nem tudta, mit cselekszik. Hamis információk alapján, 

különösebb gondolkozás nélkül lett Krisztus-gyilkos. 

De szemlélte Jézust. Hallotta, hogy így imádkozik: Atyám, bocsáss meg 

nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ő sem tudta - talán őérte is 

imádkozik Jézus? Ilyet még nem hallott eddig. Aztán újra Atyjának 

szólította Istent. Ez volt az egyik vád Jézus ellen, hogy Isten Fiának tartja 

magát. És ha ez igaz? Ez lehetséges, amilyen hatalommal kijelentette a 

mellette szenvedőnek: még ma velem leszel a paradicsomban. Jézus szava 

igévé vált a számára, „szívében forgatta", gondolkozott rajta, és a Szentlélek 

meggyőzte őt az igazságról. 

S ezek után meggyőződéssel vallotta: Bizony, Isten Fia volt ez! Az ördög és 

Jézus gúnyolói így kezdték: Ha Isten Fia vagy... Akit a Szentlélek elvezet 

az igazságra, ezt vallja: Bizony, Isten Fia vagy. 

Ma is sok hamisságot, féligazságot, rágalmat, vádat mondanak Jézusról. Ezt 

hisszük el, vagy azt, amit ő mondott magáról? Aki előítélet nélkül olvassa a 

Bibliát, annak az értelmét megvilágosítja Isten Lelke, és felragyog neki 

Krisztus valósága. S az ilyen ember bátran meg is vallja a hitét, hadd tudják 

meg mások is, ki halt meg a kereszten, s mi ennek a haszna személy szerint 

ránk nézve is! 

Hol tartok én ezeken a lépcsőkön? 

 (Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja) 

 

DÉNES FERENC: EGY SZÍV 

Egy szív érettem dobogott,  

Egy szívnek nagy fájdalma volt,  

Egy szív engem hőn szeretett, 

Egy szív érettem megrepedt.  

 

Egy szívben az irgalom élt, 

Egy szív szerette a szegényt, 

E szívben nem volt semmi folt, 

E szív Jézusom szíve volt. 



EGY LÁDA HÚSVÉTI TÖRTÉNETE 

Ott állt egyedül, kopottan, szétfoszlottan, egy fehérre festett asztal mellett. 

A használható, mutatós darabok már új gazdára leltek, csak ő nem kellett 

senkinek. 

- Nem jó már semmire! Az anyaga is silány, kopott furnér, tüzelőnek sem 

jó. 

Egy láda, amit talán valaha arra terveztek, hogy családi kincseket tároljanak 

benne, féltve őrzött fényképeket, szerelmes katonaleveleket, anyakönyvi 

kivonatokat, birtokleveleket.  

Vagy még nemesebb célt szolgált – kenyeret rejtett mélye a napi robotból 

hazatérő fáradt, éhes ember számára. 

- Mi lesz a sorsa? – kérdeztem. 

- Nem kell senkinek! 

- Elviszem, egy csodát csinálok belőle! 

Egy banális ládasztori véget is érhetne itt, de a történet még most kezdődik, 

és rólad, rólam szól. Ugye ismerős? Sokszor hallod te is: kevés vagy, nem 

vagy elég jó, túl öreg, túl fiatal, túl kövér, túl sovány, túl, túl, túl…Van jobb, 

ügyesebb, felkészültebb, alázatosabb nálad! Már-már elhiszed, amit a világ 

sulykol beléd. Ott állsz üresen, szétesett ládaként, reménytelenül, kiúttalan, 

és a mindennapi „szörnyű szürkeség” markából nem tudsz szabadulni. Pedig 

valaha nagy álmokkal indultál. Lehet egészen másként képzelted el az 

életed, de álmaid, terveid kettőbe törte egy tragédia, egy baleset, betegség, 

csalódás vagy árulás. Nem tudhatom, hogy életed melyik szakaszában vagy, 

de azt igen, hogy van Valaki, aki képes a pokol bugyrából is kihozni, 

mélységek után hihetetlen magasságokba repíteni. 

Valaki, aki saját életét nem kímélte, hogy neked reményt, célt, útirányt 

adhasson. Nélküle kopott, kiüresedett, vagy haszontalan kacattal teli 

mihaszna ládák vagyunk. Csupán általa vagyunk képesek a mindennapi 

megújulásra. Szentlelke által újra és újra értelmet nyer az életünk. Számára 

mindannyian értékes kincseket rejtő, megismételhetetlen alkotások 

vagyunk. Ezt annyira komolyan gondolja, hogy húsvétkor engesztelő 

áldozatként adja oda önmagát, hogy nekünk itt a földön életünk, majd örök 

életünk legyen. Tekints magadra kincsesládaként ezután! Hittel nézz a jövőd 

felé, mert valaki csodálatosnak álmodott meg téged. Az általa kínált élet tele 

van lehetőségekkel! 

(forrás: internet) 



HÚSVÉTI FELADATOK GYEREKEKNEK, DE NEM CSAK 

GYEREKEKNEK! 

 

Válaszd szét értelemszerűen a következő egymás után írt szavakat, és az 

így kapott bibliai Igét írd le! 

 

AZISTENPEDIGAMIHOZZÁNKVALÓSZERELMÉTABBANMUTATT

AMEGHOGYMIKORMÉGBŰNÖSÖKVOLTUNKKRISZTUSÉRETTÜ

NKMEGHALT 

 ......................................................................................................................... 

Mi volt felírva Jézus keresztjére három nyelven? Írd be a hiányzó betűket! 

A ZS . D . K  K . R . LY . 

Olvasd össze a csillaggal jelzett szótagtól kiindulva a szótagokat, és akkor 

egy fontos dolgot tudsz meg a tanítványokról! Írd le a pontozott helyre! 

 

  ME   

MEG   LAT  

IK    ÉS* 

KOZ    TAK 

SZE     

 NYI    

 

„Hitetlen Tamás” labirintus  

 

Hogyan jutsz el  

„Hitetlen Tamástól”  

„Hívő Tamásig”? 

  

 MER  

MEG  ÉS* 

TÉK   

  ŐT 

 IS  

………………………………………………………………………………. 



Elrejtettünk 11 különbséget. Vajon mindet megtalálod?

Vágyó szívvel felkerestem 

lélekben a Golgotát. 

Hű Megváltóm már rég nincs ott  

dicsőségben mennybe szállt. 

 

Megváltásom drága helyét 

nem felejtem el soha, 

bűnöm súlyos kersztfáját 

Jézus vitte fel oda. 

 

Kersztjén vált láthatóvá 

a bűn és kegyelem. 

Jézus vette fel a bűnöm, 

mely ott ült a szívemen. 

 

Ezért nékem mérhetetlen,  

drága hely a Golgota, 

mert nélküle nem lehetne 

otthonom a menny hona.

 

 

Kérjük, hogy családjával együtt imádkozzon a betegekért, gyászolókért, a 

nehéz helyzetben lévőkért.  

 

Szeretettel kérjük, hogy személyi jövedelemadója egyik 1%-val támogassa 

a Református Egyházat, melynek technikai száma: 0066, másik 1%-val az 

„Őri Református Egyházközség Jövőjéért” Alapítványát, 

melynek adószáma: 18816587-1-15. Köszönjük szépen. 

Pecznyik Pál: Drága hely 
 



Kedves Testvérek!  

A koronavírus-járvány miatti rendkívüli hatósági intézkedések miatt a Magyar 

Református Egyház Zsinati Elnöksége 2021. március 5-én azt a határozatot 

hozta, hogy további rendelkezésig minden egyházi alkalmat szüneteltetnünk 

kell. Emiatt istentiszteleteinket és egyéb igei alkalmakat is átmenetileg 

szüneteltetnünk kell. Ilyen rendkívüli intézkedések között kell már élnünk lassan 

egy éve, éppen ezért még fontosabbnak tartjuk, hogy a félelem és az elkeseredés 

erőivel szembe szállva Isten Igéjét hirdessük minden lehetséges módon.  

A koronavírus járvány miatt az idei húsvétkor sem tudunk a templomban, 

gyülekezeti házban fizikailag együtt lenni. Nem tudjuk, hogy meddig tart a 

járványügyi helyzet, de azt tudjuk, hogy az Úr szólni akar hozzánk. Legyünk 

biztosak abban, hogy Isten továbbra is a világ Ura, s egykor majd kiteljesedik 

Isten országa. E mostani megpróbáltatást pedig fel tudjuk használni az Ő jó céljai 

érdekében. Szívből kívánom, hogy az élő Jézus Krisztus uralkodjék 

gondolataink felett minden nap. Naponként vágyakozzunk utána és szívből 

szeressük őt.  

A nagyhéten a következő időpontokban közvetítünk online 

istentiszteleteket:  

Április 1. Nagycsütörtök: 9 óra  

Április 2. Nagypéntek: 9 óra  

Április 4. Húsvét első napja: 10 óra  

Szeretettel felhívjuk gyülekezeti tagjaink figyelmét televíziós istentiszteleti 

közvetítéseinkre. Nagypénteken a Duna Televízión 10 órától követhetik a 

Debrecen-Nagytemplomi Református Gyülekezet istentiszteletét. A feltámadás 

ünnepén, húsvétvasárnap pedig 9 órától a Duna World csatornán 

kapcsolódhatnak be úrvacsorás református istentisztelet közvetítésébe. 

Az istentiszteletek megnézhetőek az egyházközség Youtube csatornáján és 

Facebook oldalán! A feliratkozás gombra kattintva pedig azonnal értesülhetnek 

az új tartalmakról. 

 

  

 

 

Legyen áldás minden otthonon, amely így templommá lesz az Úr 

feltámadásának ünnepére.  

Így kívánunk áldott húsvéti ünnepeket minden kedves testvérünknek!  


