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 Az Őri Református Egyházközség 

         húsvéti lapja – 2017. március 

Húsvéti gondolatok

                                       „Feltámadt.” 

Ige: Márk evangéliuma 16,1-8 

Kedves Testvéreim!  

Nagy szeretettel köszöntöm gyülekezeti újságunk minden kedves Olvasóját! 

1. Több mint két hónapja, még február 11-én kezdtük el olvasni Márk evangéliumát, és most 
érkeztünk el az utolsó részéhez, az evangélium lényegéhez, Jézus feltámadása történetéhez! A böjti 
időszakban áldott módon készített minket kegyelmes Istenünk erre a gyönyörű ünnepre. Jézus 
szenvedéstörténetét tanulmányozva, nagypénteken át jutunk el húsvétig. Érettünk, helyettünk, 
miattunk szenvedett és halt meg, hogy mi kegyelmet és bűnbocsánatot kapjunk. Jézus többször 
megjövendölte szenvedését, halálát, de feltámadását is. Végtelen örömmel énekeljük húsvét szent 
ünnepén a 800 éves dicséretet: „Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Örvendezzünk, vígadjunk, 
Krisztus lett a vígaszunk, alleluja! Ha ő fel nem támad, nincs többé bűnbocsánat. De él, ezért szent 
nevét, zengjünk ő dicséretét, alleluja!” (185. dicséret)  

2. A feltámadás megértése és elfogadása nem könnyű feladat. A szent asszonyoknak is hosszú és 
nehéz utat kellett megtenni. Pedig háromszor is hallhatták Jézus jövendölését: „Az Emberfia átadatik 
a főpapoknak és az írástudóknak, halálra ítélik őt, és átadják a pogányoknak, kigúnyolják és leköpik, 
megkorbácsolják és megölik, de a harmadik napon feltámad” (Márk 10,32-34). A próféciának csak a 
szomorú részei ivódtak bele a szívükbe. Az utolsó mondatot elfelejtették, vagy nem merték elhinni? 
Nagy tanulság ez: figyeljünk Jézusunk minden szavára!  Merjük elhinni az emberi lehetőségeken túli 
ígéreteit is, mert Istennek minden lehetséges. Jegyezzük jól meg a boldog, örömteli ígéreteket, hiszen 
Istenünk akarata az, hogy ne szomorkodó, búslakodó, hanem örvendező gyermekei legyünk.  

3. Mivel a Jézust követő asszonyok nem jól figyeltek az ígéretekre, szomorúan töltötték nem csak 
nagypénteket, hanem nagyszombatot is. Csendben várták, hogy új hét virradjon rájuk. Amikor 
megszólalt a szombat végét jelző trombita, abba a boltba siettek, amelyikben a holttestek 
megkenéséhez szükséges illatos keneteket lehetett vásárolni. A magdalai Mária és Mária, Jakab anyja, 
valamint Salomé sok pénzt költöttek, de szívesen meghozták az áldozatot, mert Jézus testéről volt 
szó. A hét első napján, korán reggel napkeltekor elmentek a sírhoz, hogy Mesterük testét 
bebalzsamozzák. Bámulatra méltó lelkesedésük, ragaszkodásuk és áldozatkészségük, de látnunk kell, 
hogy tetteik és gondolataik megmaradtak a földi keretek között. Csak a halott Jézusra gondoltak. A 
feltámadás lehetőségével egyáltalán nem számolnak. Húsvétkor merjünk szárnyalni, tetteink és 
gondolataink ne legyenek földhöz ragadottak. 

4. Az a félelem is terhelte lelküket, hogy tervüket talán meg se tudják valósítani, mert nem tudnak 
Jézus testéhez odajutni. Így beszélgettek egymás között: „Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt 
bejáratáról?” Ugyanis arimátiai József egy sziklába vágott sírboltba helyezte el a holttestet, és egy 



követ hengerített a sírbolt bejárata elé. Máté evangélista arról is tudósít, hogy azt lepecsételték, és 
őrséggel őriztették (Máté 27,66). Milyen sok a gátló, aggodalmaskodásra okot adó tényező. Isten 
segítségével azonban minden legyőzhető. 
Milyen szépen folytatódik a történet: „Amint felnéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig 
igen nagy volt”. Istenünk ma is előttünk jár, és felnyitja a sorompókat, megnyitja a lezárt utakat.  
Amíg lefelé nézünk, csak a bajokat, gonoszokat, akadályokat látjuk. Húsvétkor erős, bátor hittel 
„nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére” (Zsidókhoz írt levél 12,2)! Ő ma is kész lezárt 
pecséteket felnyitni, őrséget lefegyverezni, megmozdíthatatlannak tűnő köveket eltávolítani az 
utunkból. 

5. Az asszonyok éltek a lehetőséggel, és bementek a sírba, ahol egy fényes ruhába öltözött angyalt 
láttak. Mivel nem az a látvány fogadta őket, amire számítottak, a félelemtől megrettentek. Az angyal 
gyorsan elmondja az örömhírt. „Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? 
Feltámadt, nincsen itt”. 
A bűnös ember rögtön megretten a mennyei erők közelében. De a Jézust keresőknek nincs okuk a 
félelemre. Milyen jó, hogy félelmekkel, betegségekkel teli világunkban számunkra is hangzik a drága 
bíztatás – Ne féljetek! 
Isten a megváltás tervét végrehajtotta, senki sem állhat ellene. Harmadnapra kihozta a halálból a 
juhok nagy Pásztorát. A halál nem tarthatta fogva Jézust, mert Ő az élet Ura. Az ő feltámadása a mi 
feltámadásunknak is záloga. Már Lázár sírjánál elhangzott a drága ígéret: „Én vagyok a feltámadás 
és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él, és aki él és hisz énbennem, az nem hal meg soha. 
Hiszed-e ezt?” 2017 Húsvétján tőlünk is megkérdezi Jézus, hogy elhiszed-e feltámadás csodáját, és 
azt, hogy ennek megvan az áldott következménye a Te életedre nézve is? Ez elől a kérdés elől nem 
szabad kitérni.  

6. A húsvéti örömhírt csak hit által lehet megérteni és elfogadni, ami nem emberi képesség, hanem 
Isten drága ajándéka.  Ez a hit kezdetben lehet még gyenge, félelemmel és örömmel vegyített. Az 
asszonyokról azt olvassuk, hogy „remegés és rémület fogta el őket”.  Noha parancsot kaptak, hogy 
mondják el a látottakat és hallottakat, de „senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek”.  Isten 
azonban tovább vezette őket az úton, és legyőzték szívükben a kétségeket. Lukács beszámol arról, 
hogy a szent asszonyok az ősgyülekezet élő hitű tagjai lettek.  
Ne szomorkodj, ha kezdetben még gyenge a hited, és tele van a szíved kétségekkel, 
bizonytalanságokkal és félelmekkel. Várd, hogy Isten vezessen a boldog úton, és erősítse meg hitedet! 
„Aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára” (Filippi 1,6).  

Áldott húsvétot kívánok minden kedves olvasónak, és szeretettel hívok mindenkit az ünnepi 
istentiszteleti alkalmakra! Pótor János lelkipásztor 

Húsvéti idézetek 

„Nincs, ami a történelemben jobban felvidítaná az emberi szívet, mint a Golgota látványa. Sehol 
nem találhat a szív oly vigasztalást, mint azon a helyen, ahol a kín uralkodott, ahol a gyász győzött 

és az agónia elérte a csúcsát.” [C. H. Spurgeon] 

„A szeretet legnagyobb tette: a legjobb ajándékot adni, ha kell a legnagyobb áldozat árán, a 
legkevésbé érdemeseknek. Isten ezt tette.” [J. Piper] 

„Jézus nemcsak életével beszélt nekünk, hanem halálával beszélt értünk.” [S. Kierkegaard] 

„A kereszt az, ami megmutatja a jó embereknek, hogy saját jóságuk nem elég jó.” [J. H. Schroder] 

„A keresztyénség ott kezdődik, ahol a vallásosság végződik ... a feltámadásnál.” [H. B. Smith] 



GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐL    
Ökumenikus imahét 

Idén is hálaadással számolhatunk be a kedves Testvéreknek, hogy Isten kegyelméből 2017. január 
15-22-ig áldott alkalmakon lehettünk együtt felekezeti különbség nélkül Ökumenikus imahetünkön.  

2017 imahetének vezérfonalát a németországi keresztyén testvérek állították össze. Különösen 
protestáns testvéreinknek jelentős a 2017. év, mert éppen 500 éve indult el Wittenbergből Luther 95 
tételének megjelenésével az a megújító, átalakító folyamat, amelyet reformációnak nevezünk.  

Az idei év vezérigéje a 2Korinthus 5,14-20. Mikor a német előkészítő bizottság 2014 őszén először 
ülésezett, hamar világossá vált, hogy az idei ökumenikus imahét anyagának két fő hangsúlya kell 
legyen. Mindenekelőtt Isten szeretetét és kegyelmét kell megünnepelni „az emberiség megigazulását 
egyedül kegyelemből”, a Luther Márton nevéhez fűződő reformáció fő témájára utalva. Másrészt az 
imahét anyagának rá kell világítania a reformációt követő mély megosztottság fájdalmára, amelynek 
erős hatása volt az egyházra. Nyíltan meg kell nevezni a bűnt, és olyan lépéseket kell tenni, amelyek 
a megbékélés útjára vezetnek. Végül Ferenc pápa 2013-as Evangelii gaudium című apostoli buzdítása 
szolgáltatta az idei év témáját ezzel az idézettel. „Krisztus szeretete szorongat minket”.  

Ezzel az igeverssel zárja le, és a korinthusiakhoz írt második levél egész ötödik fejezetének 
összefüggését figyelembe véve fogalmazta meg a német bizottság a 2017-es imahét témáját. Ez a 
bibliai igehely azt hangsúlyozza, hogy a megbékélés Isten ajándéka, amely az egész teremtettségre 
vonatkozik. „Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem 
tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét”. Isten cselekedeteinek eredményeként 
az ember, aki megbékélt Krisztusban, válaszul arra hívatott, hogy szóval és cselekedettel hirdesse ezt 
a megbékélést: „Mert Krisztus szeretete szorongat minket”. A textus hangsúlyozza, hogy nincs 
megbékélés áldozatok nélkül. Jézus az életét adta, Ő mindenkiért meghalt. Mi, az övéi, szintén arra 
vagyunk hívatottak, hogy hasonlóképpen áldozzuk oda életünket Neki. A szolgálattevők estéről-
estére hangoztatták, hogy bárcsak Krisztus szeretete szorongatná az egyházat és egész népét, hogy 
megbékélt életet éljen, és lerombolja az egymástól elválasztó falakat.  

  A szolgálattevők a következők voltak:  
  január 15. vasárnap Perhát Levente – református beosztott lelkész – Őr     
  január 16. hétfő Balázs Ottó – református presbiter - Őr 
  január 17. kedd Baracsi Zsolt – református lelkész - Petneháza  
  január 18. szerda  Heidelsperger István római katolikus esperes - Mátészalka 
  január 19. csütörtök  Dr. Makrai Tibor – főorvos, református gondnok - Mátészalka 
  január 20. péntek  Nyíri János – református lelkész - Gergelyiugornya 
  január 21. szombat Kerezsi János – görög katolikus parókus – Kántorjánosi 
  január 22. vasárnap Pótor János – református lelkész – Őr    Perhát Levente 

Öt év gyülekezetünkben az Úr Isten szolgálatában 

2017. március 19-én, a vasárnap délelőtti istentisztelet után Pótor János nagytiszteletű úr szeretettel 
köszöntötte és adott hálát Istennek, hogy Perhát Levente lelkipásztor 2012. március 14-e óta végzi 
lelkiismeretesen, nagy odaadással szolgálatait az őri gyülekezetben és a Sarepta Református Idősek 
Otthonában. A 100. Zsoltár 2. versével kívánta szolgálataira, életére és családja életére Isten áldását, 
mely így szól: „Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!”. Ezután Perhát 
Levente nagytiszteletű úr fejezte ki háláját, hogy már 1982 óta áll az Úr szolgálatában, és ebből öt 



éve szolgál Őrben. Nagyon szereti a gyülekezet tagjait, az idősek otthonában lakókat. Szereti az 
ifjúságot, nyáron kerékpártúrát, szalonnasütést szervezett, elvitte a fiatalokat – úgymond az „ifiseket” 
– fagyizni, pizzázni, s Kisvárdára, a strandra.  

Hálaadásként a 103. Zsoltár 1-2 verseit mondta el: „Áldjad, 
lelkem, az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét! Áldjad, 
lelkem, az Urat, és ne feledd el mennyi jót tett veled!” Segítsen 
meg bennünket az Úristen abban, hogy családunkban és 
gyülekezetünkben önzetlenül tudjunk szolgálni, és ebben a jó 
Isten gazdagító áldását megtapasztalni. A gyülekezet egy szép 
áldást kívánó éneket énekelt: „Áldjon meg és őrizzen meg téged 
az Úr”, s végül Pótor János átadta a gyülekezet ajándékát, a 
legújabb fordítású Bibliát.  Kiss Andrásné gondnok  

20 éves harangozói szolgálat  

Istennek adunk hálát azért, hogy Herczeg Józsefné, Erzsike, húsz éve szolgál gyülekezetünkben. 
1997. február 12-től végzi a harangozói szolgálatokat Miksi Endréné helyett, aki akkor második 
kisbabáját várta, az ő munkáját vette át.  

Az istentiszteleten Pótor János szolgált a Márk evangéliuma első részének első tizenegy verse alapján. 
Az író János-Márk. Nem ad bevezető történetet Máté, egyetlen dologról kíván szólni, hogy a názáreti 
Jézus a Messiás, ezt pedig ott kezdi, hogy beszámol az útkészítő, Keresztelő János megjelenéséről, 
ahogy Ézsaiás próféta jövendölte. Keresztelő János nagyon fontos lelki munkát végzett az egész nép 
életében. Hirdette a megtérés keresztségét, mindenkit hívott élete megváltoztatására. Ez csak akkor 
lehetséges, ha elfogadjuk a nagy ajándékot, a bűnbocsánatot, az Isten iránti megfizethetetlen adósság 
elengedését. János magát az ószövetségi próféták utódjának vallja. Igénytelen, egyszerű életmódjával 
a bűnbánat meghirdetőjének aszketikus magatartását fejezi ki. Minden félreértést el akar oszlatni: aki 
utána jön, az erősebb nála, nem ő a Messiás. János vízzel keresztelt és bűnbánatra hív. Jézus Krisztus 
Szentlélekkel keresztel és az új élet teljességét adja. Akik elfogadták, amit János mondott, azokat 
bemerítette a Jordán folyó vízébe, jelképezve, hogy az illető meghalt a régi életének, és amikor a 
vízből kiemelkedik, már egy új ember emelkedik fel. Ezért nevezi Jánost a biblia Jézus 
útkészítőjének. Istentől bűneink választanak el, és ezt az akadályt csak úgy lehet félretenni, ha nevén 
nevezzük és elhagyjuk a bűnt. Lelkipásztor hangsúlyozta, hogy bennünk is gyönyörködni akar az 
Atya. Légy engedelmes, légy hű mindhalálig, járj a keskeny úton, örömmel szolgálj az Úrnak, légy 
bizonyságtevő, „légy örömmondó, békekövet, hirdesd: a Szabadító elközelgetett!”  

Az istentisztelet után kedves harangozónkat köszöntöttük jubileumi szolgálata alkalmából. 
Tiszteletes úr ismertette, hogy húsz éve lelkiismeretesen, hűségesen végzi munkáját, ami nem csak 
abból áll, hogy istentisztelet, temetés alkalmából harangozik, hanem mindezeken túl a templomot, a 
gyülekezeti házat, és a közösségi ház irodáját is takarítja és a templomkertet is rendben tartja. 
Megköszönve szolgálatát, életére és családjára Isten áldását kívánva, egy nagyon hasznos ajándékkal 
is meglepte őt a gyülekezet. Az ajándék nem volt más, mint egy kerékpár, amit munkája során is jól 
tud használni, valamint nem maradhatott el egy gyönyörű virágcsokor sem. Erzsike meglepődött a 
köszöntésen, hiszen sikerült ezt a megemlékezést teljes titokban előkészíteni.  

Isten gazdag áldását kívánjuk életére, továbbra is ilyen hűségesen végezze szolgálatát 
gyülekezetünkben: „Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben van, és Isten is őbenne.” 
(1Jn 4,16)  Ádámné Rácz Lívia – Lakatos Adél 



Nőnap a Sareptában 

Mindenki számára ismerős dátum a március 8. Ezen a napon sok országban a főszerep a hölgyeké, 
lányoké, édesanyáké és nagymamáké. Több mint egy évszázada köszöntik hivatalosan világszerte a 
nőket, bár nem egy örömteli alkalom szülte ezt az ünnepnapot. Ma már kevesen tudják, honnan ered, 
hogyan alakult ez az ünnep. Eredete még régebbre vezethető vissza: 1857. március 8-án 40 ezer New 
York-i textilmunkásnő demonstrált a rossz munkakörülmények és az alacsony bérek ellen.  
Ez a harc nem volt egyszerű, de ma már ott tartunk, hogy ezt a napot nem csak a női szervezetek 
tartják számon szerte a világon. Magyarországon 1914 óta ünnepeljük, 1977 óta pedig az ENSZ is a 
világnapok közé sorolja. A Nőnap ma hazánkban sokaknak egy lehetőség arra, hogy egy kedves 
gesztussal köszöntsék a körülöttük élő nőket, s szeretetüket és tiszteletüket fejezzék ki irántuk.  
A Sarepta Református Idősek Otthonában is hagyománnyá vált, hogy a férfi dolgozók virággal 
kedveskednek a női lakóknak és dolgozóknak. Így volt 
ez ebben az évben is. Az ige a legjobb alapot adja 
annak, hogy nőnap alkalmából köszöntsük a hölgyeket. 
Pótor János lelkész úr így is tett, s a Példabeszédek 
könyve 31,10-31 versével köszöntötte a megjelent 
nőket. Az általános iskolások irodalmi műsora és 
country tánca is színesítette az ünnepséget. A jó 
hangulatról pedig Romwalter Éva énekesnő 
gondoskodott.  
Az ünnepség után egy-egy szál virággal kedveskedtek a férfi dolgozók a jelenlévő hölgyeknek, a női 
dolgozók pedig ajándékcsomagot kaptak.  Ádámné Rácz Lívia 

Farsangi műsor  

A farsang szó hallatán szinte mindenkinek a móka, kacagás, jelmezes felvonulás, táncos mulatság, és 
persze a finom farsangi fánk jut eszébe. Évszázadok óta tartó, évente ismétlődő ünnepsorozat, mely 
vízkereszt napjától a húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjt kezdetéig tart, tehát vidámsággal 



kezdődik és böjttel ér véget. A farsang a tél és a tavasz küzdelmének szimbolikus megjelenítése is 
egyben, a tél búcsúztatása, és a tavasz várásának ünnepe.  
A Sarepta Református Idősek Otthonában télbúcsúztató farsangi mulatságot tartottunk 2017. február 
24-én, igyekezve tartani a hagyományt. A mulatságot Pótor János lelkipásztor úr nyitotta meg igei 
szolgálatával, ezzel is áldást kérve Istentől erre a napra. Az ünnepség a Sarepta dolgozózóinak táncos 
produkciójával folytatódott, akik az MC Hawer és a Tekknő – Macskajaj című zenéjére nyitották meg 
a mulatságot.  
A következő műsorszám a Magdaléneum lakóinak sokszínű és tartalmas táncprodukciója volt, akik 
különböző hangszerek megszólaltatásával tovább színesítették előadásukat. Lakóink idén is nagyon 
aktívak voltak, hiszen erre a napra is több műsorral készültek. A székely asszony történetét adták elő 
nagyon mókásan, valamint egy híres helyi 
lapnak adták elő dalos formában, milyen is az 
élet az otthonban. Tovább fokozták a 
hangulatot falunk hagyományőrző és 
nyugdíjas klubja, az Ezüst Alkony tagjai. Egy 
tanulságos állatmesét hallgathattunk meg, 
melynek címe: Értekezlet az erdőben, majd két 
verssel is örvendeztették a közönséget. Egy 
dalcsokorral zárták produkciójukat, amivel ők 
is betekintést adtak számunkra a nyugdíjasok 
életébe.  
Végül, de nem utolsó sorban, a munkatársak műsorával zárult a délelőtt. Két jelenetet adtak elő. Az 
első egy buszmegállóban történt, két hölgy különös szépítkezési szokásait mutatta be. A második 
jelenetben pedig a méltán híres Haumann Péter, Márkus László és Körmendi János műsorából ismert 

Csehov: Három nővér 
paródiáját adták elő. A 
produkciókat ebéddel 
zártuk, és a finom ünnepi 
ebédből nem maradhatott ki 
desszertként a szalagos 
fánk. Az együttlétünket és a 
fergeteges mulatságot 
zárva, Kozma László 
(Lacika) szolgáltatta az élő 
zenét.  

Lakóinknak, dolgozóinknak, vendégeinknek, valamint a Magdaléneum lakóinak remélem 
felüdüléssel és kikapcsolódással telt ez a különleges nap. Bízom benne, hogy a jövőre is ilyen jó 
hangulatú és békés, feltöltődődésben gazdag együttlétben lehet részünk.  Lakatos Adél 

Húsvét 

„A feltámadás nem visszalépés, hanem előrelépés: Jézust (a feltámadottat) nem a testéről lehet 
felismerni, hanem mindig a szeretetéről. Mária is arról ismerte fel, ahogy szerető módon szólt hozzá, 
mint azelőtt. A szeretetéről ismerték föl az emmausi tanítványok, ahogy megtöri a kenyeret. Így 
szerette őket azelőtt is. A többiek is mind, mind a szeretetéről ismerik fel Jézust! 



Nagyon szeretném aláhúzni, hogy ez ma is így van. Jézust ma is a szeretetéről lehet megismerni. 
Hogy jelen van valakiben, valaki által, valakinek az otthonában, valakinek az életében és 
szolgálatában. Az agapéjáról, a szeretetéről. Arról, hogy hirtelen szentséges szent erőtér keletkezik 
ott, ahol Ő jelen van. Isten van itt jelen, itt van köztünk, és valamiképpen vibrálni kezd a szeretet.  

Ez a húsvét misztériuma. A húsvét vagy „esik” vagy „történik”. A húsvétra nem lehet azt mondani, 
hogy „van”. Szeretném, ha ezt komolyan vennénk, önvizsgálattal: számunkra esik-e, vagy történik?  
Mert ha esik, mi is kiesünk belőle. Ha a húsvét csak annyi, hogy évente más és más napra esik – akkor 
legfeljebb volt két szabad napunk, amit nem érdemeltünk meg. Ám az igazi húsvét, a húsvét 
misztériuma, az történik. Ahol az Agapé megjelenik, ott húsvét történik.  

Egyszer félig önkívületi állapotban voltam a kórházban, s bejött valaki ismeretlen, ma sem tudom, ki, 
letérdelt az ágyam mellett, imádkozott, megcsókolta a homlokomat, keresztet rajzolt rá, kiment. Ott 
húsvét történt. Én akkor éltem túl a halálomat. Ahol a szeretet megjelenik, ott mindig húsvét történik.” 

(Gyökössy Endre: Zarándokúton Jézussal, 196-197.oldal) 

Bemutatkozás 

Naményi József vagyok, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem ötödéves teológus-lelkész 
szakos hallgatója, és idei húsvéti legációs szolgálati helyemül Őr és Rohod gyülekezeteit 
választottam. 

A hit mindig is jelen volt az életemben, hiszen általános iskolámat a Dombrádi Református Általános 
Iskolában, középiskolai tanulmányait pedig a Kisvárdai Református Gimnáziumban végeztem. 
Mindezen hatások is bizonyára hozzájárultak ahhoz, hogy 2012-ben a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakára adtam be a jelentkezésem, ahová Isten segítségével 
végül sikeres felvételt is nyertem. A pályaválasztás eredményes megkezdésén túl azonban mást is 
adott nekem az egyetem: a felvételi alkalmassági vizsgán ismerkedtem meg a barátnőmmel, aki 
szintén lelkész szakos hallgató, évfolyamtársam, és immár 5. éve vagyunk egymás segítő társai.  

Nagy örömömre szolgál, hogy ezen a húsvéton Őr és Rohod gyülekezeteiben hirdethetem Isten Igéjét, 
az evangéliumot, a húsvét örömüzenetét. Olyan ünnep ez, melynek van egy különleges sokszínűsége: 
a nagypénteki szomorúság, a nagyszombati csendesség és az első napi öröm. Egy olyan utat járhatunk 
be ebben a három napban, mely tulajdonképpen a böjti időszak, sőt, akár egész életünk summázása 
is lehetne. Hiszen a megtérés is bűnbánattal kezdődik, majd a csendes várakozás követi, végül pedig 
a boldog felismerés: Krisztus értünk, értem halt meg a kereszten. „Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Így kívánok 
Istentől megáldott húsvéti ünnepeket magam és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
nevében a kedves gyülekezet számára!    Naményi József legátus 

 

Óvodások és iskolások figyelem! 

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

Helye: Református templom, Gyülekezeti ház és Közösségi ház. 

Szeretettel várunk minden érdeklődő gyermeket és ifjút! Felnőttek számára esténként 
evangélizációs istentisztelet lesz a Konferencia napjain! 



 
„Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást 

tettél szép hitvallással sok tanú előtt.” 1Tim 6,12 
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 

az Őri Református Egyházközség által szervezett  

Konfirmációi Találkozóra.   
Az ünnepi, úrvacsorás istentisztelet  

2017. június 4-én 10:30-kor kezdődik az őri református templomban. 
Ezen a pünkösdi istentiszteleten szeretnénk  

az 1947-ben, ’57-ben, ’67-ben, ’77-ben és ’87-ben konfirmáltakkal együtt hálát adni Istennek az Ő 
megtartó kegyelméért. Az Istentiszteletet követően szeretetvendégségre várjuk a meghívottakat a 

Gyülekezeti házba. Részvételi szándékát kérjük, május 28-ig jelezze 

Bibliaóra 

Minden csütörtök délután 1430 Bibliaórát tartunk a Sarepta Református Idősek Otthonában. A 
Bibliaórára nem csupán a Sarepta lakóit, hanem gyülekezeti tagjainkat is szeretettel hívjuk és várjuk. 
A Bibliaórán lehetőség nyílik közös éneklésre, az Ige tanulmányozására, imaközösségre.  

Perhát Levente b. lelkipásztor 

 

Berekfürdői nyár! 

Sok szép élménnyel, lelkiekben gazdagon visszatérve, idén ismét megszervezzük gyülekezeti 
táborunkat, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a családokat, gyerekeket, fiatalokat, mindazokat, akik 
szeretnének jó közösségben, az Ige fényében, tartalmasan, mozgalmasan nyaralni. A Berekfürdői 
Református Üdülő ideális hely a kikapcsolódásra: strandolás, sportolás, ping-pong, csocsó, biliárd, 
kötélcsúszda, túrázás, barkácsolás, focizás – ezek a lehetőségek várják a jelentkezőket! 
Gyülekezeti támogatással és pályázatok segítségével megpróbáltuk egészen alacsonyra csökkenteni 
a részvételi díjat. 
A tábor helye: Berekfürdő, Református Konferencia Központ A épülete.  
Időpont: 2017. augusztus 7-11-ig, hétfőtől-péntekig. 
Részvételi díj: gyereknek 13.000 Ft, felnőtteknek 18.000 Ft, ami magában foglalja az utazást, 
szállást, napi háromszori étkezést, és a strandbelépők árát.  
Érdeklődni, bővebb felvilágosítást kérni a Lelkészi hivatalban lehet. Jelentkezni április 20-ig 
lehet 5.000,- forint előleg befizetésével. Szeretettel várjuk a Testvérek jelentkezését! 

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



Baba-mama klub 

Április 24-én 10 órától ismét baba-mama klubot tartunk a közösségi házban. Alkalmanként egy-egy 
bibliai édesanya életét vizsgáljuk meg közösen a Szentírásból. Az anyukáknak lehetőségük van 
tapasztalatot cserélni egymással, beszélgetni, és a gyerekek is nagyon örülnek egymásnak. Szeretettel 
hívok és várok minden kismamát, anyukát és kisgyermekét. Lakatos Adél 

Húsvéti keresztrejtvény 

Fejtsd meg a rejtvényt, majd a megjelölt függőleges betűkből elolvashatod a megfejtést! A 
megfejtéseket, kérjük a lelkészi hivatalba eljuttatni 2017. április 23–ig. A megfejtők között április 30-
án, a délelőtti istentiszteleten értékes ajándékokat sorsolunk ki! 
 

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.



1. Hol kiáltozták: „Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében!”? (Mt 21,1) 
2. Hol fogták el Jézust? (Mt 26,36)  
3. Ki mondta: „Ez az ember valóban igaz volt.” (Lk 23,47) 
4. Egy olyan személy neve, aki ott volt Jézus temetésénél. (Jn 19,39) 
5. Melyik főpap vezette a kihallgatást, amely során Jézus Krisztust elítélték? (Mt 26,57) 
6. Mi szólalt meg Péter tagadása előtt? (Mk 14,68) 
7. Mit tett Péter, mikor eszébe jutottak Jézus szavai: ”háromszor tagadsz meg engem.”? (Mk 14,72) 
8. Ki mondta: „Semmi bűnt nem találok ebben az emberben.”? (Lk 23,4) 
9. Kit bocsájtottak szabadon Jézus helyett? (Mt 27,20) 
10. János ezzel keresztelt. (Mt 3,11) 
11. Jézust keresztjének felirata ilyen nyelven is olvasható volt. (Lk 23,38) 
12. Ki jött szembe az üres sírtól visszatérő asszonyokkal? (Mt 28,9) 
13. Ebből volt Jézus koronája. (Mk 15,17) 
14. Az utolsó vacsora után hová ment Jézus tanítványaival? (Mk 14,26) 
15. Hány órakor feszítették meg Jézust? (Mk 15,25) 
16. Jézus halálakor a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt és a föld .... (Mt 27,51) 
17. Hány apostol volt jelen Jézus Krisztus mennybemenetelekor? (Mk 16,14) 
18. Ki mondta: „Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el.”? (Mt 27,3) 
19. Az áruló hány ezüstöt kapott Jézus elárulásáért? (Mt 27,3) 
20. Ki volt az, aki húsvét hajnalán először ment Jézus sírjához? (Mt 28,1) 
21. Így gúnyolták Jézust: „… zsidók királya!” (Mt 27,29) 
22. „Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: „Éli, Éli, lámá…!” (Mt 27,46) 
23. Kinek a sírboltjába temették Jézust? (Lk 23,50)  24. Golgota ezt jelenti: …-hely. (Mk 15,22) 
 

1.         j e r u z s á l e m  
2. g e c s e m a n é k e r t b e n    
3.      s z á z a d o s       
4.  n i k o d é m u s          
5.   k a j a f á s           
6.       k a k a s         
7.       s í r á s r a f a k a d t 
8.        p i l á t u s      
9.  b a r a b b á s t          
10.       v í z z e l        
11.       l a t i n         
12.      j é z u s          
13.     t ö v i s           
14.     o l a j f á k h e g y é r e  
15.      k i l e n c         
16. m e g r e n d ü l t          
17.         t i z e n e g y    
18.      j ú d á s          
19.      h a r m i n c        
20.     m a g d a l a i m á r i a   
21.        ü d v ö z l é g y    
22.   s a b a k t á n i         
23.       h ú s v é t        
24.   k o p o n y a           



Kedves gyerekek! Jól figyeljétek meg a képeket és jelöljétek meg a különbségeket! Ha elég 
figyelmesek vagytok, 16 különbségre is rátalálhattok! 

Karácsony 2016 



Rendszeres gyülekezeti alkalmaink 

Vasárnap    900 Istentisztelet a Sareptában 
Vasárnap    1030 Istentisztelet a templomban és gyermekistentisztelet a 

közösségi házban 
Vasárnap    1500 Istentisztelet a templomban 
Hétfő-Szombat    800 Reggeli áhítat a Sareptában 
Kedd   1700 Énekkari próba a gyülekezeti házban 
Szerda   1330 Imaóra a Sareptában 
Csütörtök   1430 Bibliaóra a Sareptában 
Péntek   1600 Ifjúsági óra a közösségi házban 

Ünnepi alkalmaink 

Virágvasárnap  /április 9./  900 Istentisztelet a Sareptában 
Virágvasárnap        1030 Istentisztelet a templomban 
Virágvasárnap 1500 Istentisztelet a templomban 
/április 10-15./ 1830 Nagyheti úrvacsorai előkészítő istentisztelet a 

gyülekezeti házban 
Nagycsütörtök  /április 13./ 1030 Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek számára 

házi úrvacsora előre bejelentett igény szerint 
Nagycsütörtök 1830 Úrvacsorás istentisztelet a templomban  
Nagypéntek  /április 14./  900 Istentisztelet a Sareptában 
Nagypéntek            1030 Istentisztelet a templomban 
Nagypéntek 1830 Istentisztelet a templomban, az ifjúság szolgálatával 
Nagyszombat  /április 15./ 1830 Istentisztelet a gyülekezeti házban a legátus 

szolgálatával 
Húsvét I. napja /április 16./  900 Istentisztelet a Sareptában 
Húsvét I. napja        1030 Úrvacsorás istentisztelet a templomban az énekkar 

szolgálatával 
Húsvét I. napja 1500 Úrvacsorás istentisztelet a templomban a legátus 

szolgálatával, gyerekek műsora 
Húsvét II. napja /április 17./  900 Istentisztelet a Sareptában a legátus szolgálatával 
Húsvét II. napja 1000 Istentisztelet a templomban a legátus szolgálatával 
Húsvét II. napja 1500 Istentisztelet a templomban a legátus szolgálatával 

Húsvét

Mit jelent az ünnep nekem? 
Ha esik, ha fúj, akkor is szeretem 
Mit jelent a Húsvét énnekem? 
Lélekben a Golgotára érkezem 
Miért kellenek az ünnepek nekem? 
Mert hiszem, hogy ott a kereszten 
Értem és Érted is szenvedett az Isten Fia 

Hogy előttünk a keskeny utat megnyitja 
Hidd el és valld meg bűnödet az Úr előtt 
Akkor az igazi ünnepi hangulat betölt  
Húsvét volt, van és lesz Neked  
Ha teljes szívvel és lélekkel az Urat keresed 
És mindennap Neki élsz és híven követed! 
                          Czomba Sándorné presbiter

Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden Kedves 
Olvasónknak! 


