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 Az Őri Református Egyházközség 

         húsvéti lapja – 2016. március 

                                       „Nincsen itt, mert feltámadt.” 

Ige: Máté evangéliuma 28,1-10 

Kedves Testvéreim!  

Nagy szeretettel köszöntöm gyülekezeti újságunk minden kedves Olvasóját! 

1.  Máté evangéliumát még január 11-én kezdtük el olvasni, és most érkeztünk el az utolsó részéhez, 
az evangélium csúcsához, Jézus feltámadása történetéhez. Nagypénteken át jutunk el húsvétig. A 
keresztre feszítés a római hatóságok által gyakorolt legborzalmasabb kivégzési mód. Jézus küldetése 
az volt, hogy váltságul adja életét sokakért. Saját maga vállalkozott arra, hogy érettünk, miattunk és 
helyettünk szenvedjen. Nem szabad sorstragédiának felfognunk a nagyheti eseményeket. Jézus 
többször megjövendölte szenvedését, halálát, de feltámadását is. Az Atya a Fiú engedelmességét 
azzal jutalmazta, hogy feltámasztotta őt a halálból. „A halálból való feltámadásával Isten hatalmas 
Fiának bizonyult” (Róma 1,4).  

2. A tanítványok és a Jézust követő asszonyok szomorúan töltötték a szombatot. A hét első napján 
alig tudták kivárni, hogy megvirradjon. Kora hajnalban, napkeltekor elindultak a szent asszonyok a 
sírhoz. Máté a párhuzamos helyektől, Márktól és Lukácstól eltérően nem említi, hogy az asszonyok 
a holttest bebalzsamozására indultak a sírhoz. Így a sírnál való megjelenésük sejtelmes utalás a 
feltámadás öntudatlan várására. Máté csak annyit ír, hogy elmentek, „hogy megnézzék a sírt”. Hátha 
történt valami különös. Lehetetlen, hogy így végződjék a Mester élete, hogy ne legyen folytatás. 
Csodálatra méltó a szent asszonyok Jézus iránti lelkesedése és szeretete, ami nemcsak Nagypéntekig 
tartott, hiszen a kereszt után is kifejezték ragaszkodásukat. 

Milyen jó, hogy mi már nem öntudatlan várakozásban lehetünk, hanem a feltámadás bizonyosságáért 
dicsőíthetjük Atyánkat.  

3. Az evangélisták közül egyedül Máté tudósít arról, hogy a sírt lepecsételték, és a főpapok őrséggel 
őriztették (Máté 27,62-66). Ha ezt tudták volna az asszonyok, talán el sem indulnak, hiszen mit is 
tettek volna a sírt őrző katonákkal szemben. Csak szomorúságuk és félelmük növekedett volna. 
Milyen jó, hogy nem tudunk mindent. „A kijelentett dolgok a mieink, a titkok az Úréi” (5Mózes 
29,28). Tudja Isten, hogy mire van nekünk szükségünk. Az asszonyokat a Jézus iránti szeretetük 
indította el. Így útjukon számíthattak Isten oltalmára.  

4. Máté egyedülálló abban is, hogy az evangéliumok közül a legközelebb megy a feltámadás 
eseményéhez. 

A főpapok a sír lepecsételésével és őrzésével a halál pusztító valóságát akarták véglegesíteni. A 
húsvét csodálatos diadala azonban az, hogy nem a halálé az utolsó szó. Van folytatás. Nagy 
földrengés támadt, ami megszüntette a halál dermedt állapotát. És a földrengés a mennyei erők 
közbelépését jelzi. Egy ideig engedi Isten a gonosz erők áradását, de aztán eljön az idő, amikor 
megálljt parancsol. A mennyből leszálló angyal elhengerítette a nagy követ, és megnyitja a sír száját. 
Nincs szüksége arra, hogy bárkitől is engedélyt kérjen a pecsét feltörésére. Minden erő és hatalom az 
élő Isten kezében van. Az angyal megjelenése tiszteletet követel, az őrök „szinte holtra váltak”. Akik 
a gonoszság és a halál szolgálatába állnak, azok számára félelmet okoz Isten mennyei követe. 



5. Az asszonyoknak azonban ezt mondta az angyal: „Ti ne féljetek!” Mert tudom, hogy a megfeszített 
Jézus keresitek.” Milyen jó, hogy a Jézust keresőknek nem kell félniük. Sőt örömmel mondhatjuk a 
Zsoltárossal együtt: „De nekem olyan jó Isten közelsége” (Zsolt 73,28)! Felénk is hangzik az áldott 
bátorítás: „Ne féljetek!” Nyugtalanságra, aggodalmaskodásra hajlamos szívünknek naponta szüksége 
van erre a bíztatásra, erősítésre. 

6. „Nincsen itt, mert feltámadt”. Már nincs az Arimátiai József által adott sírban. Amikor eljött a 
harmadik nap, mit sem ért a katonai hatalom, a kő lepecsételése, Isten kihozta a halálból a juhok nagy 
Pásztorát. Istennek senki sem állhat ellene. Minden egyéb erőről pedig kiderült, hogy Istennel 
szemben tehetetlen. A halál nem tarthatja fogva Jézust, mert Ő az élet Ura. Isten győzelmének áldott 
ünnepe a húsvét. A legcsodálatosabb pedig az, hogy az ő feltámadásának hatása, következménye van 
a mi életünkre nézve. 

A Heidelbergi Káté 45. kérdése így hangzik: Mit használ nekünk Krisztus feltámadása? – Először 
azt, hogy feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket is részesítsen abban az igazságban, amelyet 
halálával szerzett. Másodszor: hatalmával már most új életre támaszt minket is. Harmadszor: Krisztus 
feltámadása a mi boldog feltámadásunk záloga. 

A három haszon röviden: bűnbocsánat – új élet – örök élet. 

Isten a húsvéti győzelem minden örömében és áldásában részesíteni akar minket. 

7. A húsvéti csoda megértéséhez és továbbadásához Istentől kapott hitre van szükség. Ez a hit 
kezdetben még erőtlen, gyenge, félelemmel és örömmel vegyített. Ne csodálkozzunk, hogy sokszor 
ilyen vegyes érzelmekkel telített a mi hitünk is. Ne várjuk, hogy rögtön lángoló, tántoríthatatlan, 
acélos hitünk legyen. Márk szerint olyan gyenge volt az asszonyok hite, hogy „senkinek sem mondtak 
el semmit, mert féltek”. Isten azonban ki tudja űzni szívünkből a félelmet. Milyen jó, hogy Máténál 
már azt olvashatjuk, hogy az asszonyok elmondták a jó hírt a tanítványoknak. Várjuk Urunkat, hogy 
növelje és erősítse hitünket, és tegye alkalmassá a szolgálatra. 

A hit nem maradhat tétlen. Az asszonyoknak el kellett indulniuk. Az engedelmesség útján hitük 
érlelődik és növekszik. Félelemmel és nagy örömmel futottak. Nem fásult, közönyös lélekkel, és 
ólomlábakkal haladtak. Öröm töltötte be a szívüket, és a boldogság szárnyakat adott nekik. 

Kedves Testvérem! Add tovább te is a jó hírt! Győzedelmeskedett a halál felett az élet. Tőled is 
hallják a bűn, a félelem, az aggodalmaskodás szorításában levő emberek: Élő Jézusunk van, aki 
mindnyájunk életét kész megszentelni. Megvéd az élet viharaiban, bűnbocsánatot ad, kegyelmében 
részesít, vezet az üdvösség útján. 

8. „Jézus szembejött velük, és ezt mondta: Legyetek üdvözölve”! Már eddig sok bátorítást kaptak: az 
elhengerített kő, a nyitott sír, az angyali bíztatás, hogy ne féljenek és a feltámadás örömhíre. A 
legnagyobb csoda azonban most történik, a személyes találkozás Jézussal.  A szolgálat és az 
engedelmesség útján járó asszonyok saját szemükkel láthatják a Feltámadottat. Nem akartak hinni a 
szemüknek, hogy magát a Megváltót látják, hiszen a dicsőségtől sugárzott Jézus arca és egész teste. 
Amikor azonban a hangját meghallották, minden kétségük eloszlott. A jó Pásztor hangja nem 
téveszthető össze senkiével sem. „Az én juhaim hallgatnak a hangomra” (János 11,27). Jézus 
megszólítja őket, és megismétli az angyal szavait, hogy ne féljenek, és mondják meg a 
tanítványoknak, hogy Galileában megláthatják Őt.  

Kedves Testvérem! Ma is megvan a lehetősége a Jézussal való személyes találkozásnak: imádság, 
éneklés és a Biblia olvasása során otthon a belső szobában, és a templomban a gyülekezet 
közösségében. 

Imádkozom azért, hogy Te is személyesen találkozz a Feltámadottal. Jöjjön szembe veled az élet 
viharaiban, küzdelmeiben és örömeiben. Járj az engedelmesség, a szolgálat, a bizonyságtétel útján. 
Alázattal borulj le előtte, és ő megszenteli életedet és családodat. 

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



GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐL    
Sepsy Károly lelkipásztor-orgonaművész szolgálata gyülekezetünkben 

2016. március 13-án, a vasárnap délelőtti istentiszteleten a Zsoltárok könyve 118. rész 22-23. verse 
alapján szólt hozzánk Isten igéje.  

Böjt utolsó időszakában vagyunk, tehát lélekben járjuk, jártuk végig Urunk szenvedéseit, amelyekből 
erőt meríthetünk és hálát adunk azért, hogy érettünk: miattunk szenvedett, a Golgotai kereszten 
meghalt, hogy számunkra kegyelmet, vigasztalást, békességet adjon. Feltámadt a mi 
megigazulásunkért, az Ő feltámadása a mi feltámadásunknak is áldott, szent záloga. Böjtben 
igyekszünk bűneinket meglátni, igyekszünk azoktól szabadulni, igyekszünk önmegtartóztatást 
gyakorolni és Urunk kegyelmét, áldásait kérjük életünkre. „Az a kő, amelyet az építők megvetettek, 
az lett a sarokkő. Az Urtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben” (Zsolt 118, 22-23). Ezt a Zsoltárt 
a zsidók húsvétkor, a páska ünnepén mindig örömmel énekelték. Egy kőről van szó, arról a kőről, 
amelyet az építők kézbe vettek, szemügyre vettek ugyan, de félredobtak, hiszen értéktelennek 
tartották. De később kiderült, hogy ez a legértékesebb kő. Kiderült, hogy ez lett a szegletkő, a sarokkő, 
amelyre az épület terheit rá lehetett tenni. Jézusról szól ez a zsoltáros jövendölés, prófécia: Jézust 
értéktelennek tekintették a zsidó vezetők, félredobták, nem hallgattak az ő tanításaira, nem hallgattak 
a megtérésre hívók tanítására, szavaira, üldözték, megvetették őt és keresztre juttatták. Isten azonban 
őt tette Úrrá, és Krisztussá a mi számunkra. Őt tette sarokkővé, aki az Anyaszentegyház terhét, az 
épület terheit és egész súlyát, falainak összességét hordozza. Ő lett a mi sarokkőnk, akire életünket 
helyezhetjük. Életünk gondjait, örömeit, bánatait és szomorúságait, és ő elhordozza ezeket. Kiáltsunk 
hozzá: Uram, Dávid Fia könyörülj rajtam! Jézus mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki 
sem mehet az Atyához csakis általam. Általa van út az Atyához, általa nyitott az út az Atya szívéhez, 
irgalmához. Jézus a jó Pásztor, a jó Pásztor életét adja az övéiért, az ő juhaiért. Az egyháznak a Jézus 
a fundamentuma. 

Az istentisztelet után Sepsy Károly orgonakoncertjét hallgathattuk meg. Szívből köszöntötte a 
gyülekezetett. Sajnos egyedül érkezett, felesége balesetet szenvedett, de bíztatta, hogy bátran jöjjön 
és tartsa meg a koncertet.  

1. J. G. Walther: „Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát”. Virágvasárnapi korállal kezdte 
koncertjét, hiszen jövő héten fogjuk ünnepelni a király bevonulását Jeruzsálembe. Egy német 
zeneszerzőnek, aki Bachnak unokatestvére volt, korál feldolgozását játszotta, a pedál basszusban 
mennydörög a dallam, soronként megszakítva.  

2. A következő darab egy angol zeneszerző J. Bennett: Trumpet voluntary. Ez egy amolyan utójáték, 
bevonulás és kivonulási zene, főként trombita hangszínnel. Az orgonának ez egy fontos regisztere, 
amely csak nagy orgonákban van.  

3. Feike Asma: Komt als Kind’ren (egy Luther korál dallamára). Jézus gyermekként jött a fényből és 
királyként emelkedett a mennybe.  

4. Lisznyay Gábor: Canzonetta, jelentése: dalocska. Zeneakadémiai professzor volt, aki egyik napról 
a másikra elveszítette állását, és a későbbiek folyamán a dohány utcai zsinagógában szolgált.  

5. J. S. Bach két korálja következett: egy nagypénteki - Ő Krisztusfő te zúzott; és egy húsvéti: Ma 
győzött Isten Fia. 

6. Černohorsky: C dúr Toccata. Ő cseh minorita szerzetes és zeneszerző volt, aki misszióba ment 
Argentínába, ahol remekműveket alkotott.  

Ezek a szép dallamok készítettek minket Jézus virágvasárnapi bevonulására és Jézus húsvéti 
feltámadására. 

Isten áldását kívánjuk Nagytiszteletű úr életére, szolgálatára.        Perhát Levente beosztott lelkipásztor 



Ökumenikus imahét 

Idén is hálaadással számolhatunk be a kedves Testvéreknek, hogy Isten kegyelméből 2016. január 
17-24-ig áldott alkalmon lehettünk együtt felekezeti különbség nélkül Ökumenikus imahetünkön. Az 
imahét útmutatóját idén a lettországi keresztyének dolgozták ki, melynek során fontosnak tartották, 
hogy felidézzék Péter apostol összefoglaló szavait, melyek Isten népének ismérvei hitbelileg és 
etikailag is.  

Az idei év vezérigéjét az 1Péter 2,9-10. „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent 
nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az 
ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten 
népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok.”  

Péter apostol arról beszél, hogy a korai egyház az evangéliummal való találkozás előtt nem volt egy 
nép. De miután hallották Isten elhívását arról, hogy egy kiválasztott nemzetség és elfogadták Isten 
Jézusban adott megváltásának erejét, Isten népévé váltak. A Biblia imádságos olvasása a 
keresztyéneket elvezeti arra a felismerésre, hogy saját életükben is meglássák Isten hatalmas 
cselekedeteit.  

A szolgálattevők estéről estére hangoztatták, hogy nem saját akaratunkból vagyunk együtt, hanem 
Isten igéje hívott ide, hogy felekezeti különbségek ellenére tudatára ébresszen, amit Péter apostol ír 
levelében, hogy tudniillik választott nemzetség vagyunk, királyi papság, Isten szent népe, Isten 
tulajdona. Őhozzá tartozunk, mert Ő Ura és Megváltója életünknek. Ebből merítsünk erőt, éljük meg 
közösen.  Becsüljük meg, mert még mindig érvényes Dietrich Bonhoeffer, német mártír lelkész 
megállapítása: 

„A keresztyén ember számára korántsem természetes dolog, hogy keresztyének között élhet. Jézus 
Krisztus ellenségei között élt. Tanítványai elhagyták. A kereszten egyedül volt, gonosztevők, 
csúfolódók között. Mégis azért jött, hogy ellenségeinek békét szerezzen. És ez alapján ne 
csodálkozzunk, ha ellenségeink körében telnek a mindennapjaink.” 

A szolgálattevők a következők voltak:  

   január 17. vasárnap        Perhát Levente – református beosztott lelkész – Őr     
   január 18. hétfő               Cseresznye Albert – református lelkész - Hetyen 
   január 19. kedd              Baracsi Zsolt – református lelkész – Petneháza, Laskod 
   január 20. szerda  Kerezsi János – görög katolikus parókus - Kántorjánosi 
   január 21. csütörtök        Dr. Makrai Tibor – főorvos, református gondnok - Mátészalka 
   január 22. péntek  Balázs Ottó – református presbiter - Őr 
   január 23. szombat              Heidelsperger István – római katólikus esperes - Mátészalka 
   január 24. vasárnap             Pótor János – református lelkész – Őr  /Úrvacsora/ 

              Perhát Levente 

Farsang 

A hagyományokhoz híven ebben az évben is megrendezésre került az Idősek Otthonában a farsang, 
2016. február 5-én. Mindenki nagy izgalommal készült erre a vidám napra. Visszatérő vendégeinkkel 
a Magdaléneumból érkező lányokkal és az Ezüst Alkony Hagyományőrző- és Nyugdíjasklub 
tagjaival kezdtünk neki a télbúcsúztató mulatságnak. 

 Az áhítatot Pótor János lelkipásztor tartotta a Máté 8,14-27. alapján: olyan Urunk van nekünk, aki a 
szeleknek és a tengernek parancsol, tehát nincs mitől félnünk! 



A dolgozók nyitótánca után a lakók vidám műsorát láthattuk, akik a kevés felkészülési idő ellenére 
színvonalas jelenetekkel és tánccal leptek meg bennünket. 

A Magdaléneumból érkező lányok elkalauzolták a nézőket a múltba. Az ő műsorszámuk alatt valóban 
úgy érezhettük magunkat, mint a régi időkben farsangolók. A szép télűző énekek hallgatása közben 
az ember úgy érezte magát, mintha Mohácson járna az igazi busók között. 

Az Ezüst Alkony tagjai vidám country tánccal tették feledhetetlenné ezt a napot. Az utolsó 
műsorszámot a dolgozók vidám jelenete zárta, akik A három bolond lány c. mesét adták elő. A 
délelőtti programot finom ebéddel fejeztük be, babgulyás és farsangi fánk várt mindenkit. Az ebéd 
utáni jó hangulatról Kozma Lacika gondoskodott.                                                    Repelikné Miksi Andrea 

Isten kegyelméből az idén is kedveskedhettünk 
mi férfiak az örök nőknek. A Sarepta Református 
Idősek Otthonában március 8-án délután 
köszöntöttük egy mosollyal, egy kedves szóval, 
egy virágszállal a lányokat, asszonyokat.  

Pótor János református lelkipásztor, a 
Példabeszédek könyve 31, 10-31 verseivel 
köszöntötte a megjelent nőket. 

Majd a helyi általános iskola gyermekei verssel és 
néptánccal kedveskedtek a jelenlevő hölgyeknek.                                                                                                     

Ezen a napon szeretnék megköszönni a sok melegséget, szeretetet, boldogságot minden nőnek, 
édesanyának, feleségnek és lányaiknak. Már száz éve ünnepeljük őket, akik nélkül mi sem lehetnénk 
azok, akik vagyunk. Mert ha ők nem lennének, nagyon unalmas lenne az életünk. A nő, aki mindig 
megbocsájt, társunk jóban és rosszban, 
kedvesség, szeretet, mosoly. Mindez a nő 
egy személyben, lelkünk másik fele, aki 
értünk létezik és mi őérette. 

Köszöntöm hát őket, a nőket, kívánom 
nekik mindazt a szépet, amit érettünk ma 

és mindennap önként megtesznek. 

Óvodások és iskolások figyelem! 

Gyermek és Ifjúsági Konferenciánkat idén is megrendezzük, immáron 33. alkalommal! A 
Konferencia témája: Jézus nyomában Időpontja: 2016. július 12-17-ig. 

Helye: Református templom, Gyülekezeti ház és Közösségi ház. Szeretettel várunk minden 
érdeklődő gyermeket és ifjút!  

Felnőttek számára esténként evangélizációs istentisztelet lesz a Konferencia napjain! 



Sok szép élménnyel, lelkiekben gazdagon visszatérve, jövőre 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 B épülete.  

Időpont: 2016. augusztus 8-12-ig, hétfőtől-péntekig. 

Részvételi díj: gyereknek 12.000 Ft, felnőtteknek 17.000 Ft, ami magában foglalja az utazást, 
szállást, napi háromszori étkezést, és a strandbelépők árát.  

Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet 2016. március 31-ig, 5.000 Ft előleg befizetésével.  

Érdeklődni, bővebb felvilágosítást kérni a Lelkészi hivatalban lehet. 

Szeretettel várjuk a Testvérek jelentkezését! 

Túrmezei Erzsébet: Átszegzett kezednek köszönöm 

Jézusom, a te irgalmas kezed 
Megkötözték, keresztre szegezték! 
Hogyan simogatta a gyermekeket, 
Érintette leprások sebes testét, 
 
Osztott az éhezőknek kenyeret, 
Intett csendet szeleknek és haboknak... 
Látásra nyitotta a vak szemet, 
És életre keltette a halottat. 
 

De csodatévő, irgalmas kezed 
Megkötözötten és átszegezetten 
A legcselekvőbb, a leghatalmasabb! 
Bűn rabjai ujjonganak: ,,Szabad lettem!" 
 
Hogy a bilincs ezer darabra tört, 
Kitárulhatott átkos börtönöm, 
S szabaddá tettél boldog szolgálatra: 
Megkötözött, keresztre szegezett 
Kezednek köszönöm! 

Legátusunk bemutatkozik 

Hunyadi Alexandra vagyok, 1993. május 23-án születtem Tiszaújlakon (Ukrajna, Kárpátalja 
területén). Általános iskolai tanulmányaimat, a magyar tannyelvű tiszaújlaki Széchenyi István 
Középiskolában végeztem. Az utolsó években részt vettem a református gyülekezet hittanóráin, 
amely nagy hatással volt rám. Elkezdtem istentiszteltre- és különböző gyülekezeti alkalmakra járni. 
Lelki fejlődésemben a Sipos József lelkipásztorral való beszélgetések erősítettek. A konfirmáció 
számomra egy igazán áldott pillanat volt. Áldáskor a következő igét kaptam: „Ne félj, mert 
megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” (Ézs 43,1b). Ez az Ige válasz volt az imáimra, 
hogy valóban Isten gyermeke vagyok. 

2008 szeptemberében felvételt nyertem a Péterfalvi Református Líceumba. A líceum falai között 
formálta ki bennem Isten a vágyat arra, hogy lelkész legyek. Az elején megvallva, ellenkeztem, mint 
Mózes. Isten azonban tovább erősített. „Az Úr azonban ezt mondta nekem: Ne mondd, hogy fiatal 
vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok!” (Jer 1,7). Ez az Ige volt 
az, amikor felismertem Isten akaratát a jövőmre nézve. 



2011 nyarán teljesült az álmom, sikerült a felvételim a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetemre. Hála az Úrnak, idén már az utolsó évemet kezdtem a teológián. Egész életemben az Úr 
ügyét szeretném szolgálni, amelyre elhívott – tudom, még sokat kell tanulnom és fejlődnöm. Hiszem, 
hogy Isten segítségemre lesz ebben és majd a zsoltárossal együtt elmondhatom: „Bizony, jóságod és 
szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben.” (Zsolt 23,6). 

Ismeretlenül is, de annál nagyobb szeretettel kívánok áldott böjti időszakot az egész gyülekezet 
számára. Remélem, hamarosan megismerhetem a gyülekezetet, addig is: „Az ÚR tartson szemmel 
bennünket, amikor mi nem látjuk egymást!” (1Móz 31,49). 

Késő 

Az eset elég régen történt, még segédlelkész koromban. S habár azóta sok mindent éltem át, azt a 
rettenetes éjszakai órát nem fogom elfelejteni. 

Lakott az egyházközség területén egy középkorú férfi, aki egyetlen alkalmat sem mulasztott el, hogy 
az egyházat, a kereszténységet és saját személyemet iszonyúan ne gyalázta volna. Miután hallottam 
erről, elhatároztam, hogy felkeresem. 

Ritkán végeztem ilyen szomorú és eredménytelen házilátogatást. Az illető teljesen képtelen volt 
nyugodt hangnemben beszélgetni. Nevetve mondta: Velem ne fáradjon. Én régen keresztüllátok az 
egész svindlin. Maguk papok, vagy nagyon buták, vagy valaki felfogadta magukat, hogy butítsák az 
embereket. Isten él! – válaszoltam. És egyszer magának is meg kell jelennie előtte. Harsogó 
kacagással kinevetett. Ez a papok legjobb vicce. Mindig azzal riasztgatják az embereket, hogy mi lesz 
a halál után. Nos, feleltem, ez igen komoly kérdés. Egy napon talán majd megérti, amikor halálos 
ágyán fog feküdni. A férfi hirtelen elkomorodott, és ünnepélyesen kijelentette: Ide hallgasson! Soha, 
érti?! Soha nem lesz szükségem magára. Nem tartozom azok közzé a nyavalyás emberek közé, akik 
halálukban Istenhez nyafognak. Én maga nélkül is megtudok és meg fogok halni. A halál a világ 
legtermészetesebb dolga. Minden növény elvirágzik egyszer, és pontosan így van ez az emberi élettel 
is. A természetes folyamtoknak nincs szükségük a hókuszpókuszra, amit maguk a meghalásból 
szeretnek csinálni. Otthagytam. Ez az ember vasszilárdsággal elhatározta, hogy Isten nélkül él, és 
Isten nélkül hal meg. Az én szolgálatom reá nézve véget ért.  Csakhogy ebben tévedtem.  

Körülbelül egy év telt el, és egy éjjel csengettek az ajtómon. Ennek a férfinak a felesége állt kint, és 
izgatottan kérlelt, hogy menjek vele. A férje egy idő óta beteg volt, és az orvos most feladta a reményt. 
Meg fog halni. Tiltakoztam. Kedves asszonyom, a férje határozottan kijelentette, hogy semmi 
keresnivalóm sincs a halálos ágyánál. Én akkor nem gondoltam, hogy ez az idő ilyen hamar eljön. 
Hogy mehetnék hozzá, amikor látni sem akar. Az asszony reszketve kiáltott fel: jöjjön azonnal! 
Hiszen ő küldött ide magához. Állandóan azt hajtogatja: „Igaza volt a lelkésznek! Még is csak igaza 
volt a lelkésznek!” Gyorsan összekaptam magam, és elindultunk. A férfi már eszméletlen volt, és 
nem is tért magához. Bár halkan elmondtam ágya feledt, hogy Jézus vére megtisztít minden bűntől, 
de az volt a benyomásom, hogy nem fogta fel. Így halt meg.  

Dideregtem, amikor a hajnali derengésben hazafelé baktattam. Nem a korai friss levegő miatt. A 
lelkem reszketett, tele volt szomorúsággal. És egyszerre új világosságban értettem meg Isten nagy 
emberének, Mózesnek megrendítő kérését: „Uram, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy 
bölcs szívhez jussunk!”                                                                                                          W. Busch 

 

 „A golgotai kereszt az a gerenda, amelyen az élet hajótöröttjei a földi lét 
hullámverésén át a mennyei partra menekülnek.”                          (Spurgeon) 

„Ahol az értelem csak a szenvedés fellegét látja, ott a hit az ígéret 
szivárványát szemléli.”                                                                  (Spurgeon)  

 



Jézus megszólít 

Eleinte nem értették megszületésem célját 
De ezzel mutattam a világnak példát 
Hogy egyszerű emberként naggyá válhatunk 
És az apróságban is kincset találhatunk 
De nagy fájdalmasan mentem a keresztre 
Megalázva, kigúnyolva és nagyon megverve 
Bár a gonosz világ nevetett rajtam 
Végre már ideje volt, hogy meghaltam 
De a sírban három napnál tovább nem 
maradtam 
Megmutattam Atyám dicső akaratát 
És ezzel a világ felett nagy hatalmát  
Senki nem volt, nincs és lesz, aki nagyobb 
lehetne 

Mint akit az Atya nálamnál jobban szeretne 
Mindig győz az igazság a gonosz felett 
Ezért dönts mindig a jó dolgok mellett 
Ma is itt vagyok, csak keress meg bátran 
Ketten legyőzzük, ha a Sátán támad 
Csak fogadj be a szívedbe és higgy bennem 
Akkor rájössz, bűnös életedért mit tettem 
Örök boldogság várhat rád majd egykoron 
Addig még jön sok szenvedés, nem mondom 
De veled megyek az úton, ha akarod 
Csak tudd: erre nem lesz már sok alkalom 
Lépj Velem, ne félj együtt győzni fogunk 
És az Atyám háza lesz majd közös otthonunk! 
                                            Czomba Sándorné 

 

Füle Lajos: Nőttön nő

Lázad sorsa ellen 
mindenütt a nép. 
- Õ nem lázadozva 
adta életét, 
s míg keresztre menve 
szenvedett sokat, 
tudta: nem hiába 
lesz az áldozat. 

Azért halt meg értem 
Ő, A LEGNAGYOBB, 
hogy én ne maradjak 
annak, ki vagyok. 
Győzelemre vágyjam, 
mert van győzelem 
bűnökön, halálon, 
kísértéseken. 

Már az életemben 
állandó a harc, 
de ragyogva néz rám 
az a KRISZTUS-ARC. 
Nőttön nő a fénye 
lelkemben, pedig 
fáradok már, s lassan 
beestvéledik. 

 

Újságunkban a mennyei hazába 2015-ben megtért Füle Lajos testvérünk verseiből válogattunk. 

                 2016. március 25. péntek 

        

                Gyülekezeti Ház    9 óra 

 

 

 

 

 

 

        Kertészné Iványi Ágnes 



Húsvéti keresztrejtvény 

Fejtsd meg a rejtvényt, majd a megjelölt függőleges betűkből elolvashatod a megfejtést! A 
megfejtéseket, kérjük a lelkészi hivatalba eljuttatni 2016. április 3–ig. A megfejtők között április 10-
én, a délelőtti istentiszteleten értékes ajándékokat sorsolunk ki! 

1. Melyik városba vonult be Jézus virágvasárnap?  (Lk 19,28)  
2. Jézus az utolsó vacsorán a lábmosással adott példát tanítványainak és követőinek. Melyik 

tanítvány tiltakozott az ellen, hogy Jézus megmossa a lábát? (Jn 13,6-8)  
3. Hányszor tagadta meg Péter Jézust? (Mt 26,34) 
4. Ki volt a római birodalom helytartója, aki ki is hallgatta Jézust? (Mt 27,2)  
5. A fogoly neve akit, szabadon bocsátottak Jézus helyett? (Mt 27,16)  
6. Kinek a sírboltjába temették Jézust? (Mt 27,57)  
7. Melyik kertben gyötrődött Jézus elfogatása előtt? (Mt 26,36)  
8. Amikor Júdás elárulta Jézust Simon Péter karddal kel Mestere védelmére. A szolga melyik 

testrésztét vágja le fegyverével? (Jn 18,10) 
9. Mi lett az áruló apostol, Júdás sorsa? (Mt 27,5)   
10. Pilátus Jézus keresztjére táblát helyezett el egy felirattal, amely az elítélt bűnét is tartalmazta. 

Mi volt a kereszt felirata? (Mt 27,37)  
11. Ki vitte Jézus keresztjét a Koponya hegye felé? (Mt 27,32)  
12. Ki adta tudtára az asszonyoknak Jézus feltámadását? (Mt 28,5-6) 
13. Egyik asszony neve, aki a hét első napjának hajnalán Jézus sírboltjához ment? (Mt 28,1)  
14. Hány óráig volt sötétség Jézus keresztre feszítésekor? (Mt 27,45)  
15. Mit tett Péter fájdalmában, miután megtagadta Jézust? (Mt 26,75)  
16. Ki volt a hitetlen apostol, aki csak a feltámadt Jézus sebeit tapintva hitte el a feltámadást? (Jn 

20,24-25)  

1                J E R U Z S Á L E M 

2               P É T E R       

3          H Á R O M S Z O R        

4           P I L Á T U S         

5         B A R A B B Á S          

6  A R I M Á T I A I J Ó Z S E F          

7            G E C S E M Á N É      

8              F Ü L É T        

9        F E L A K A S Z T O T T A M A G Á T 

10 J É Z U S A Z S I D Ó K K I R Á L Y A       

11       C I R É N E I S I M O N        

12            A N G Y A L         

13             M A G D A L A I M Á R I A 

14               H Á R O M       

15         K E S E R V E S E N S Í R T    

16               T A M Á S       
 

  



Az alábbi igék szótagjai összekeveredtek. Rakjuk őket rendbe, hogy megtudjuk, mit üzen nekünk 
Jézus Krisztus! (Segítségül: a nagy betűs résszel kell kezdeni.) 

gyok tá az let é ma va fel dás és a Én János evangéliuma 11,25 

ta vál hoz meg mert lak zám Térj tot Ézsaiás könyve 44,22 

im el én Az de nak nem be múl szé Márk evangéliuma 13,31 

sem tet el meg re Az szet ke ve Ezékiel könyve 34,16 

tek ha en tok Meg res ke lál gem ta Jeremiás könyve 29,13 

gam ti ket mel ma és vök vesz te jö El lek lé  János evangéliuma 14,3 

 

BABA-MAMA KLUB 

Áprilistól folytatódik gyülekezetünkben a 
baba-mama kör, 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.           

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

             

„Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál,  
amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.” 1 Tim 6,12  

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 

az Őri Református Egyházközség által szervezett  

Konfirmációi Találkozóra.   

Az ünnepi, úrvacsorás istentisztelet  
2016. május 15-én 10:30-kor kezdődik az őri református templomban. 

Ezen a pünkösdi istentiszteleten szeretnénk  
az 1946-ban, ’56-ban, ’66-ban, ’76-ban és ’86-ban konfirmáltakkal együtt hálát adni Istennek az 
Ő megtartó kegyelméért. Az Istentiszteletet követően szeretetvendégségre várjuk a meghívottakat a 

gyülekezeti házba. Részvételi szándékát kérjük, május 8-ig jelezze. 

Füle Lajos „Megosztja” 

JÉZUS KRISZTUS, AKI értünk vérezett, 
Kitörli szívünkből mind a vétkeket. 
Aztán LELKE által hazáig vezet,  
S megosztja velünk az örök életet. 

Füle Lajos „Ki akadályozhat meg?” 

Értem, miattam és helyettem 
Keresztjén nem hiába vérzett. 
Ki akadályozhat meg abban, 
Hogy ezután Jézusnak éljek? 

  

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)…                             Zsuzsa néni 



 

 

  

Füle Lajos: Tőle tudjuk 

Tőle tudjuk: az Isten szeretet,  
KI a keresztfán tett reá pecsétet. 
JÉZUS a legmegrázóbb üzenet,  
az Ég szava a Föld kis emberének 
 
Füle Lajos: A „nemszeretem igék” 

A „nemszeretem” igék is nekem szólnak, 
enyémebbek, mint a „szeretemek”.  
Követei a láthatatlan ÚRNAK,  
úgy szeretnek, hogy „szeretetlenek”.  
Mentő kezek a bűnbe merülőnek,  

tagjaimba, szívembe markolók,  
utamba állnak, szánva megelőznek,  
rám kényszerítik szüntelen – a jót. 
 
Füle Lajos: Ha hazahívnak 

Ha hazahívnak, mit viszek?  
Csipetnyi hálát, kis hitet?  
Egy vallomást: mit tettem itt,  
vesztett csatáim híreit?  
Számot miről is adhatok,  
hisz mindent tudnak rólam ott,  
de látják rajtam azt a Vért,  
s befogadnak majd – JÉZUSÉRT.

Karácsonyi visszatekintő 

2015. december 24-én a zsúfolásig megtelt 
templomban köszönthettük együtt karácsony 
szentestét. Az igehirdetés és az énekkar rövid 
szolgálata után mintegy 60 gyermek adott szép 
műsort. Az istentisztelet végén gyertyagyújtásra 
került sor, valamint a gyermekek között kiosztásra 
került 150 karácsonyi csomag. Néhány képpel 
elevenítjük fel a meghitt pillanatokat. 



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 
Hétfő 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 /március 20./  900 Istentisztelet a Sareptában 

Virágvasárnap 1030 Istentisztelet a templomban 

Virágvasárnap 1500 Istentisztelet a templomban 

március 21-26. 1800 Nagyheti úrvacsorai előkészítő istentisztelet a 
gyülekezeti házban 

Nagycsütörtök /március 24./ 1030 Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek 
számára házi úrvacsora előre bejelentett igény szerint 

Nagycsütörtök 1800 Úrvacsorás istentisztelet templomban 

Nagypéntek /március 25./   900 Istentisztelet a Sareptában 

Nagypéntek 1030 Istentisztelet a templomban 

Nagypéntek 1800 Istentisztelet a templomban 

Nagyszombat /március 26./ 1800 Istentisztelet a gyülekezeti házban a legátus 
szolgálatával 

Húsvét I. napja /március 27./  900 Istentisztelet a Sareptában 

Húsvét I. napja 1030 Úrvacsorás istentisztelet a templomban az énekkar és 
az ifjúság szolgálatával 

Húsvét I. napja 1500 Úrvacsorás istentisztelet a templomban a legátus 
szolgálatával, gyermekek műsora 

Húsvét II. napja /március 28./   900 Istentisztelet a templomban a legátus szolgálatával 

Húsvét II. napja 1000 Istentisztelet a templomban a legátus szolgálatával 
Húsvét II. napja 1500 Istentisztelet a templomban a legátus szolgálatával 

Alkalmainkra mindenkit 

szeretettel hívunk és várunk! 

Áldott húsvéti ünnepeket 
kívánunk minden Kedves 

Olvasónknak! 


