
ÜZENET ÜZENET ÜZENET ÜZENET     
 Az Őri Református Egyházközség 

         húsvéti lapja – 2018. április 

                                       „Jézus szembejött velük.” 

Ige: Máté evangéliuma 28,1-10 

Kedves Testvéreim!  

Nagy szeretettel köszöntöm gyülekezeti újságunk minden kedves Olvasóját! 

1.  Húsvét a feltámadott Jézussal való találkozás áldott ünnepe. Ez az ünnep lényege: lehet vele 
találkozni, elhárít minden akadályt. Máté evangéliumát még tavaly karácsonykor, december 24-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. Nem csak este, hanem reggel is keressük Istenünk közelségét imádságban és 
bibliaolvasásban. 

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. Milyen jó, hogy halálunk óráját sem tudjuk előre. „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. „Isten 
a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban” (Zsoltár 46,2). 

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. Eljön 
az idő, amikor az Isten ellen hangoskodó lázadók elnémulnak. 

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” (Zsoltár 73,28)! Felénk is hangzik az áldott 
bátorítás: „Ne féljetek!” Nyugtalanságra, aggodalmaskodásra hajlamos szívünknek naponta szüksége 
van erre a bíztatásra, erősítésre. A gonoszok elnémulnak, a hívők Istent dicsőítő éneke és 
bizonyságtétele felerősödik. 

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. Feltámadása biztosíték számunkra, hogy mi is feltámadunk. 
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. „Hit nélkül pedig senki sem lehet 
kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy Ő van, és megjutalmazza azokat, 
akik őt keresik” (Zsidók 11,6). 
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. Pál 
boldogan írja: „Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek 
üdvösségére” (Róma 1,16). 
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 is 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 először 



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. Megragadták a lábát, és 
leborultak előtte. 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. Felismerhető és megismerhető Urunk van, aki igéje által kész minket is megszólítani. 
Ne térj ki Megváltód elől, amikor szembejön veled az úton! Ne dugd be füled, amikor meg akar 
szólítani! 
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, ragaszkodj a Feltámadotthoz, 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 

GYÜLEKEZETÜGYÜLEKEZETÜGYÜLEKEZETÜGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLNK ÉLETÉRŐLNK ÉLETÉRŐLNK ÉLETÉRŐL    
30 éve az Úr szolgálatában 

2018.01.23-án este – egy egyetemes imaheti alkalom előtt – az énekkari próba után a Sarepta dolgozói 
és az énekkari tagok nevében nagytiszteletű Perhát Levente lelkipásztor köszöntötte és adott hálát 
Istennek gondviselő kegyelméért, szeretetéért, amiben hordozza és hordozta Pótor János lelkipásztor, 
szolgatárs életét, szolgálatait, harminc éven át. A köszöntés után tiszteletes úr átadta a dolgozók 
ajándékát.  
Január 24-én este, az istentisztelet után, a presbiterek, nagytiszteletű 
úr és kedves családja felmentünk a Sarepta Református Idősek 
Otthona gyülekezeti termébe, ahol hálát adtunk Istennek abból az 
alkalomból, hogy Pótor János nagytiszteletű úr 1988.01.03-tól 
szolgál az Őri Református Egyházközségben. Gondnok asszony a 
lelkészházaspárt a 100. Zsoltár 2. versével köszöntötte: „Szolgáljatok 
az Úrnak örömmel”, és átadta a presbiterek ajándékát.  
Ez alatt a 30 év alatt az egyházban sok minden épült, fel lett újítva, csak egy pár dolgot említek: 
felépült a Sarepta Református Idősek Otthona, szolgálati lakás épült, a gyülekezeti ház két 
alkalommal is fel lett újítva, korszerű fűtés, a régi padlózat kicserélése, gyönyörű székek vásárlása, 
nagyon szép csillárok felszerelése is megtörtént. Templomunk tatarozása, a padlózat teljes 
kicserélése, mennyezet rendbetétele, padfűtés beszereltetése, templom világításának korszerűsítése. 
Közösségi Ház, szolgálati lakás és a templom körül új kerítés építése, Sareptában külső lift építése, 
gyönyörű parkosítás a Sarepta előtti téren. Fel sem tudom sorolni, hogy még mennyi mindennel 
szépültek az egyházi létesítményeink. Ezen sokféle munkálatok szervezéséhez nagytiszteletű úrnak 
az Úr Isten adott erőt, egészséget, türelmet, hogy mindezeket végig tudta csinálni, igaz nagyon sok 
tiszta szívből jött imádság hangzott és hangzik el azóta is. 
Gondnok asszony megemlékezett néhai Pótor Imre nagytiszteletű úrról, aki 1970. 08.02-től szolgált 
kedves feleségével együtt gyülekezetünkben. Az ő idejében, 1984 nyarán lett megszervezve az első 
Gyermek és Ifjúsági Konferencia. 1987.11.23-án bekövetkezett haláláig szolgált gyülekezetünkben. 



Nagyon egyszerű, kedves lelkipásztor volt, aki nagy szeretettel, 
tiszta szívből hirdette az igét, magyarázta annak üzenetét. Szolgálati 
ideje alatt épült a szolgálati lakás a presbiterek és a gyülekezeti tagok 
összefogásával. Emléküket szívünkben őrizzük, hiszen kedves 
felesége, Incike néni is 2017.06.19-én hazatért Teremtő Urához.  
25. Zsoltár 1-2. versének éneklése után közös vacsora következett, 
meghitt beszélgetések, visszaemlékezések között. 103. Zsoltár 1-2. 
versével kívánt gondnok asszony sok erőt, áldást nagytiszteletű úr 
életére és szolgálataira. Czomba Sándorné presbiter testvérünk 
nagyon szép, általa írt verssel köszöntötte és méltatta a 30 évet, Isten 
áldását kérte a további szolgálatra.               Kiss Andrásné, gondnok 

Ökumenikus imahét 

Idén is hálaadással számolhatunk be a kedves Testvéreknek, hogy Isten kegyelméből 2018. január 
21–28-ig áldott alkalmon lehettünk együtt, felekezeti különbség nélkül, Ökumenikus imahetünkön. 

Ebben az esztendőben a Karib-térség kapta azt a feladatot, hogy keresztyén szemmel állítson össze 
egy olyan, ökumenikus imaheti anyagot, amely szerte a világban megszólítja az embereket. 

A szervezők által választott ige így hangzik „Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” (2Mózes 15,6). Ezzel 
azt szerették volna tudtunkra adni, hogy az Isten ereje mindennél erősebb. Így olvassuk a Római 
levélben: „Ha Isten velünk ki ellenünk” (Róma 8,31). Ma a különböző felekezetű karibi keresztyének 
Isten kezét látják abban, hogy véget ért a rabszolgaság. Istennek ez a szabadítása, a szabadság 
elhozása közös tapasztalat. Ezért tűnt Mózes és Mirjám éneke (2Mózes 15:1–21) az egységért való 
imahét témájaként a legmegfelelőbb választásnak. „ Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” (2Mózes 15,6)   

Isten hatalma teszi lehetővé népének felszabadítását és megváltását. Lehet úgy tekinteni Isten 
jobbjára, mint amely ellenségei feletti győzelem biztosítéka, ugyanakkor saját népének hiánytalan 
védelmét is jelenti. A fáraó elhatározása ellenére Isten meghallotta népének kiáltását és nem hagyta 
elpusztulni, mert Ő az élet Istene. A szél és a tenger irányításával Isten megmutatja akaratát az élet 
megőrzésére és az erőszak letörésére (2Mózes 15, 10). Ennek a szabadításnak az volt a célja, hogy az 
izraelitákat a dicséret népévé formálja, akik felismerik Isten örökkévaló állhatatos szeretetét. A 
felszabadítás reményt és ígéretet hozott a nép számára. Reményt, mert új nap virradt, amikor a nép 
szabadon imádhatta Istenét és felismerte lehetőségeit. Ígéret is volt. Istenük el fogja kísérni őket útjuk 
során és semmilyen erő nem rombolhatja le az őrájuk vonatkozó szándékát. 

A szolgálattevők a következők voltak: 

Január 21. vasárnap  Pótor László református lelkész – Nyírmeggyes 

Január 22. hétfő  Papp Tamás római katolikus káplán – Mátészalka 

Január 23. kedd  Dr Makrai Tibor főorvos, református gondnok – Mátészalka 

Január 24. szerda  Balázs Ottó református presbiter – Őr 

Január 25. csütörtök  Baracsi Zsolt református lelkész – Szakoly 

Január 26. péntek  Perhát Levente református beosztott lelkész – Őr 

Január 27. szombat  Nyíri János református lelkipásztor – Gergelyiugornya 

Január 28. vasárnap 1030 Pótor János református lelkipásztor – Őr (úrvacsora, énekkar) 

Perhát Levente, beosztott lelkipásztor  



Nőnapi köszöntő 

Kedves Lányok, Asszonyok! Fogadják jó szívvel e néhány jó szót, és higgyétek el, hálásak vagyunk 
Nektek, Önöknek, még ha olykor úgy tűnik is, megfeledkezünk Rólatok. Igenis, szükségünk van 
Rátok, és reméljük, tudunk adni több megbecsülést és szeretetet, amire viszont Nektek van 
szükségetek. Jusson Nektek minden napra és minden órában. Oly sok mindenért lehetne még 
köszönetet mondani akkor, amikor az év egy napját a nőknek szenteljük. Jómagam is nőkkel vagyok 
körül véve az otthonomban és a munkahelyemen egyaránt. A türelem, a segítőkészség, a kedvesség, 
a megértés és a támogatás az, amit ezeknek a hölgyeknek szeretnék elsősorban megköszönni. Isten, 
amikor megteremtette a férfit, egyedülinek, árvának, elhagyatottnak látta és arról határozott, hogy 
„Nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat, hozzá illőt.” Olvassuk mindezt 
Mózes első könyvének második részében. Istentől először halljuk azt, hogy valami nem jó. Valami 
nem jó, és ezért megteremti a férfi mellé az első nőt, aki hozzá illik, aki segítő társa az életben, hogy 
ne legyen egyedül.  

Önök, kedves hölgyek, amellett, hogy társaink az életben, emellett még sokkal többet tesznek értünk. 
Testükben hordják és nevelik gyermekeinket, megteremtik az otthont és gondoskodnak annak 
melegéről, ápolnak és vígasztalnak, támogatnak, és ha kell, óvó kritikával illetnek bennünket. 
Kívánom Önöknek, kedves hölgyeim, hogy ne csak ezen a napon lássák meg férfitársaim az őket 
körülvevő nők csodálatos lényét, mutassák ki köszönetüket mindazért, amit a nőktől kaptak és 
kapnak, hanem tegyék emlékezetessé egy szeretet-ajándékkal, egy hála-szóval, egy hosszú öleléssel. 

„Kívánok neked szeretetet, erőt, hitet és bölcsességet, javakat és aranyat, elegendőt ahhoz, hogy 

segíthess másokon. Kívánok dalokat, de áldott csöndet is, és Isten édes békéjét, amikor egy nap véget 

ér.” (Dorothy Nell McDonald)  Szőke Miklós, presbiter 

Farsang 

Közhírré tétetik 

a farsangi ünnep 

most elkezdődik. 

Ide gyűjjön apraja, nagyja, 

aki a maskarákat 

látni akarja! 

Aki itt van, 

haza ne menjen, 

aki nincs itt, 

az is megjelenjen! 

A farsangi idő hangsúlyozottan az élet igenléséről szól, színes kavalkádjával, vidám, zajos 
alkalmaival. Elege van már az embereknek a fázásból, a búskomor sötétségből, jó kijönni a fényre, a 
melegre! A farsang a tavaszvárás, a zajos mulatozás, tréfacsinálás, bolondozás, eszem-iszom, és – az 
advent lezárásával – a párkeresés, az udvarlás időszaka. 

 A télbúcsúztató mulatságra 2018. február 9-én került sor a Sarepta Református Idősek Otthonában, 
a már családtagként visszajáró vendégek társaságában, mint a Nyíregyházáról a Magdaléneumból 
érkező lányok, és az Ezüstalkony Hagyományőrző és Nyugdíjas Klub tagjai. Az ige buzdító szavaival 
nyitotta meg Pótor János lelkipásztor – 
ezzel is áldást kérve Istentől a mai napra – 
a farsangi forgatagot. A hagyományokhoz 
híven a táncos lábú dolgozók nyitótánca 
következett. Ezután a lakóké volt a 
főszerep. Színes műsorukból nem 
hiányzott a tánc, a nóta és a vicces jelenet. 
Lakóink az egész napot felszabadultan és 
derűsen töltötték, elfelejtve néhány órára 
a betegséget, a fájdalmat, és a kort. 



A következő műsorszámmal a Magdaléneum lakói a Ludas Matyi tréfás változatát mutatták be, a 
lányok ügyes kislibás tánccal színesítették a produkciót. Majd a munkatársaké volt a főszerep: a 
Takarítónők sztrájkját adták elő. Tovább fokozta a hangulatot a Hagyományőrző Klub színes, 
jelmezes felvonulása. Végül, de nem utolsó sorban, a munkatársak két jelenetével zárult a délelőtti 
program. Majd a finom ebéd következett a gulyás és a fánk. A délutáni fergeteges mulatsághoz Kállai 
Mihály szolgáltatta az élő zenét. A vidám szív a legjobb orvosság. Ezen a napon valóban 
megtapasztaltuk, hogy aki mások öröméről gondoskodik, az önmaga is felüdül, lelkében fiatalodik. 
Lehet, hogy az évszámaink csendben gyarapodnak, de ha az ember szívében fiatal tud maradni, akkor 
másokat is meg tud vidámítani.  Szőkéné Szántó Erika 

Böjt 

„Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy 

lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom nektek: megkapják jutalmukat. Te pedig, ha böjtölsz, 

kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, 

aki rejtve van, a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megjutalmaz téged.” (Máté 6, 16-18) 

A böjt mindenképpen egy bizonyos lemondás, akár önkéntesen vállalja valaki, akár kényszerűségből. 
Mind a két fajta böjtölésre egyaránt érvényes, amit Jézus igénkben mond: „Amikor pedig böjtöltök, 

ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek 

böjtölésüket. Erre vonatkoznak igénk utolsó szavai: … ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem 

Atyád, aki rejtve van, a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megjutalmaz téged…” Egy 
ilyen kívülről nem látszó, de belülről annál inkább Isten felé forduló böjtölésnek mindig megvan a 
jutalma. Így mondja Jézus: Isten megfizet. Azaz részesít a saját gazdagságában. És akkor a 
megkötözött, megfáradt ember megújul, megerősödik, fölszabadul újra az örvendező szolgálat a 
szeretet sokféle gyakorlására, a teljesebb életre.   

Óemberünk, ha szenved, 
Az jó nekünk, tudom; 
Ki vérnek, testnek enged, 
Az nem jár jó úton. 

A láthatót ne bánd, 
Csak rázd le, mi kötözne: 
Hadd törjön éned össze, 
Menvén halálon át.       (455. ének 3. vers) 

Az igazi böjt az, amikor nemcsak magamat fosztom meg valamitől (étel, ital stb.), hanem amikor 
másoknak adok! Az igazi böjt az, amikor nem csak én leszek valamivel szegényebb, hanem mások 
gazdagodnak böjtölésem által! Az igazi böjt nem kötöz meg, hanem felszabadít a másoknak való 
szolgálatra! Az igazi böjt nem az én magánügyem, nem csak rólam és Istenről szól, hanem szolgálat, 
önmegtagadás, mások gazdagítására való! Az igazi böjt egy egész életre szól: életböjt!  
Adja az Úr, hogy szeretetünk és segíteni akarásunk ne ideig-óráig tartson, hanem legyünk érzékenyek 
és fogékonyak számos embertársunk sorsa iránt. Isten adjon nekünk ehhez elég erőt és kellő 
bölcsességet! 

Lukátsi Vilma: Virágvasárnapra 

Úr Jézusom, mondd meg nékem, 
Miért nem lehettem ott, 
Ahol az a sok kis gyermek 
Oly boldogan ujjongott? 

Én miért nem kiálthattam 
Szép hozsannát nevedre? 
Miért is nem loboghatott 
Pálmaág a kezembe’? 

Ó, hogy zengte volna ajkam 
Az ünneplő tömegben: 

Íme, százszor áldott, aki 
Jő az Úrnak nevében! 

Nem voltam ott, lelkem mégis 
Igaz örömtől lángol, 
Mert szent parancsot kaptam a 
Bevonuló Királytól, 

Hogy kiáltsam minden szívnek: 
Tárulj, ha jön a Király! 
– Aki Jézust befogadja, 
Arra örök béke vár.



Legátusunk bemutatkozik! 
Koós Mátyás Csanádnak hívnak, jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, II. éves, 
teológus-lelkész szakos hallgatója vagyok. Jármiban élek, ahol édesapám a református lelkész. 
Tanulmányaimat a Jármi Általános Iskolában kezdtem, itt töltöttem az első 8 évemet. Ezután 
Mátészalkára az Esze Tamás Gimnáziumba jártam biológia-kémia tagozatra, innen vezetett utam a 
teológiára. 
Szabadidőmben sportolni – elsősorban focizni –, valamint könyvet olvasni szoktam, s ezeket 
igyekszem a tanulmányok mellett is beiktatni, amennyire lehetséges. 
Az őri gyülekezetben már jártam korábban többször is, a gyermek- és ifjúsági heti alkalmakon, így 
nagy örömömre szolgál, hogy a gyülekezetben hirdethetem majd Istenünk Igéjét, ezen a húsvéti 
ünnepen. A közeli találkozásig is maradok tisztelettel és üdvözlettel:                 Koós Mátyás Csanád 

Berekfürdői nyár! 
Sok szép élménnyel, lelkiekben gazdagon visszatérve, idén nyáron 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: 2018. augusztus 13-17-ig, hétfőtől-péntekig. 
Részvételi díj: gyereknek 18.000 Ft, felnőtteknek 20.000 Ft, ami magában foglalja az utazást, 
szállást, napi háromszori étkezést, és a strandbelépők árát.  
Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet 2018. április 30-ig, 5.000 Ft előleg befizetésével. 
Érdeklődni, bővebb felvilágosítást kérni a Lelkészi hivatalban lehet. 

Szeretettel várjuk a Testvérek jelentkezését! 

                                 Húsvét 
Emlékszel milyen volt Jézus ezen ünnepe? 
A sokat tanított tömeg a keresztre küldte 
Tudod hogy készült Jézus a nagy napra? 
Imádkozott, nem az őrjöngő sokaságot hallgatta 
Vajon mit érzett Jézus, mikor Húsvét közeledett? 
Elárulták, megkorbácsolták és az élete földbeverve 
Volt-e valaha ilyen keserves ünneped? 
Amikor minden közeli ember fölültetett? 
Hogyan készülsz az ünnepre manapság? 
Mint Jézus, mindig az Atyára hallgassál 
Nem az étel, a nyuszi vagy a locsolás a lényeg 
Imádkozz, Atyáddal való szoros kapcsolatot kérjed 
Jézus példát adott, szenvedett Érted 
De az ünnepen ne a keresztet nézzed 
Mert feltámadt Jézus, a halált legyőzte Miattad 
Hogy bűnöd ellenére az örök életet Neked kiadja 
Ha hiszel az Atyában és a Fiúban teljes szívvel 
Akkor lesz minden húsvétod boldog, hidd el! 
                             Czomba Sándorné, presbiter 

Dsida Jenő: Nagycsütörtök 

Nem volt csatlakozás. Hat óra késést jeleztek, 
s a fullatag sötétben hat órát üldögéltem 
a kocsárdi váróteremben, nagycsütörtökön. 
Testem törött volt, és nehéz a lelkem, 
mint ki sötétben titkos útnak indul 
végzetes földön, csillagok szavára, 
sors elől szökve, mégis, szembe sorssal, 
s finom ideggel érzi messziről 
nyomán lopódzó ellenségeit. 
Az ablakon túl mozdonyok zörögtek. 
A sűrű füst, mint roppant denevérszárny 
legyintett arcul. 
Tompa borzalom fogott el, mély állati félelem. 
Körülnéztem. Szerettem volna 
néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel,  
de nyirkos éj volt, és hideg sötét volt... 
Péter aludt, János aludt, Jakab aludt,  
Máté aludt, és mind aludtak... 
Kövér csöppek indultak homlokomról, 
és végicsurogtak gyűrödt arcomon... 
 



 
„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  

2018. május 20-án, vasárnap 1030-kor kezdődik az őri református templomban. 
Ezen a pünkösdi istentiszteleten szeretnénk az 

1948-ban, ’58-ban, ’68-ban, ’78-ban és ’88-ban konfirmáltakkal együtt  
hálát adni Istennek az Ő megtartó kegyelméért.  

Az Istentiszteletet követően szeretetvendégségre várjuk a meghívottakat a Gyülekezeti házba. 
Részvételi szándékát kérjük, május 14-ig jelezze! 

Húsvéti keresztrejtvény 
   V K A    

   G A Y    

   O T K    

A B Í B O R F E L 

T Á M Y N E P Ö K 

A D Á S Á É S A Z 

   É K T    

   Y É Ö    

   L T V    

   Á P I    

   R Ö S    

   I K L    

   K E E    

   T L .    

 
 
 

Tusakodó imádság 
Jézus maga is „megkísértés” óráját élte át a Gecsemáné kertjében. Le kellett győznie a „test 
erőtlenségét”, hogy véghez vihesse, amire a „lélek kész” volt. Ő maga is azt cselekedte hát, amit 
híveinek ajánlott: virrasztott és imádkozott. Míg másokon erőt vett az álom, Ő minden erejét, 
megfeszítve ébren maradt és imádkozva harcolt, hogy győzelmes lehessen. Az imádság nem csak 
elcsendesedés lehet, hanem tusakodás is, hogy aztán békességgel járhassuk nehéz utunkat! És ha 
ebben a harcban magára maradt, mert a leghívebbek is elszunnyadtak mellette, csak annál 
szívósabban folytatta egymagában. Újra meg újra leborult ugyanazzal a gyötrődő kérdéssel Isten elé, 
míg csak el nem nyerte a megoldást. Az igazi imádsághoz kitartás is kell, mert néha késik az 
eredmény! 
Közben pedig a maga belső harcait mindjárt tanítványainak a javára is gyümölcsöztette. Tudta, hogy 
hasonló küzdelmeik nekik is lesznek. Hiszen most is erőtlen a testük arra, amire kész volna a lelkünk: 
a vele való együttvirrasztásra! Megmutatja hát nekik a győzelem útját. Nem is tud segíteni másokon, 
csak aki teljes erővel vívja maga is az imádság harcait!  Dr. Viktor János: Máté evangéliuma 

Keressük ki a lenti szavakat, és a megmaradt betűkből 
fejezzük be a mondatot: Jézus mondja: Én …. A helyes 
megfejtéseket 2018. április 15-éig várjuk a lelkészi 
hivatalba. A sorsolásra 2018. április 22-én kerül sor.  
1. Ők vezették Jézus a helytartóságra. 
2. A ruha színe, amit Jézusra adtak. 
3. Ilyen típusú ruhába öltöztették fel. 
4. Ebből az anyagból készül a koronája. 
5. Így nevezték Jézust. 
6. A katonák ezt tették Jézussal. 
7. Testének ehhez a részéhez verték a nádszálat. 
 

Árvai Emil: Gecsemáné 
Ha Jézus ott nem-et mondott volna, 

Ő megmenekül, mi nem, s hullunk pokolra... 
De vállalta... Jött a bot, korbács és szegek... 

...S ezért a Menny miénk lehet! 

 



BABA-MAMA KLUB 
Gyülekezetünkben továbbra is megszervezésre kerül 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. A következő alkalom április 
13-án (pénteken) 10 órától lesz. Mindenkit sok szeretettel várok! Lakatos Adél 
 
Kedves gyerekek, rátok is vár egy feladat! Vezessétek el Magdalai Máriát az üres sírhoz! 

 

Óvodások és iskolások figyelem! 

Gyermek és Ifjúsági Konferenciát idén is megrendezzük, immáron 35. alkalommal! 
A Konferencia témája: Reformáció  

Időpontja: 2018. július 10-14-ig. 
Helye: Református templom, Gyülekezeti ház és Közösségi ház. 

Szeretettel várunk minden érdeklődő gyermeket és ifjút!  
Felnőttek számára esténként evangelizációs istentisztelet lesz a Konferencia napján! 

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. 

Dsida Jenő: Út a Kálváriára (részlet)  

Reszkető, enyhe fény sugárzik.  
Egy felhő lassudan megyen.  
A lélek fáj, a fény sugárzik. 
Valaki ballag a hegyen, 
hűs homlokáról fény sugárzik 
s szemét lehúnyja: – úgy legyen! 
  
Valaki lépked, felfelé tart.  
Bozótközt víg madársereg. 
Valaki lassan felfelé tart. 
Tövisről vérharmat csepeg. 

Valaki fel, a csúcs felé tart, 
hogy önmagát feszítse meg. 
 



Szabolcska Mihály: Krisztus keresztjénél  

Ha ránehezednék lelkedre a bánat, 
Hited, önbizalmad magadra hagynának, 
Reményed légvárát látnád omladozni, 
Krisztus keresztjénél tanulj meg, 
Tanulj meg tűrni, imádkozni! 

Ha csalódnál abban, akiben reméltél, 
S most látnád be későn, hogy hiába éltél, 
Óh ne siess senkit átokkal dobálni, 
Krisztus keresztjénél tanulj meg, 
Tanulj meg másnak megbocsátani! 

Jóságodért hogyha gonosszal fizetnek,  
S rosszaságát látod csak az embereknek, 
Ne siess hozzájuk hasonlóvá lenni, 
Krisztus keresztjénél tanulj meg, 
Tanulj meg vég nélkül szeretni! 

 
Túrmezei Erzsébet: Elindulni a kereszt alól 

Boldog titok: a Golgotán 
kezdhetek el minden napot, 
megköszönve a meghálálhatatlan, 
csodálatos áldozatot 
s akkor csupa fény lesz a 
reggelem, 
minden úton ez a fény jár velem. 

Hisz bűnteher és gondteher 
lehull és ottmarad 
a szabadulást hirdető 
krisztuskereszt alatt! 
Szabad szívvel, kézzel 
indulhatok, 
ha várnak rám az új feladatok. 

Biztatóbb, szebb és boldogabb  
új reggel lehet-e: 
elindulni, mint Isten  
megváltott gyermeke, 
kinek szíve szeretetről dalol, 
a Golgotáról, a kereszt alól. 

 

Szeretettel kérjük, hogy személyi jövedelemadója egyik 1%-val támogassa a Református Egyházat, 
melynek technikai száma: 0066, másik 1%-val az „Őri Református Egyházközség Jövőjéért” 
Alapítványt, melynek adószáma: 18816587-1-15. Köszönjük szépen. 

 

További hírek, beszámolók és képek a honlapunkon: www.reformatusor.hu 

Facebook: Őri Református Egyházközség   

Dsida Jenő: Húsvéti ének az üres sziklasír mellett 

Te kegyelmet mindig oszthatsz, 
feltámadtál s feltámaszthatsz, 
hogyha én is akarom. 

Lábadozó régi hitben 
egész nap csak ülök itten. 
Lelkemet nagy, jó meleg 
szent fuvallat lepte meg, 
lent az odvas, szürke barlang 
mélyén muzsikál a halk hang, 
ahogy könnyem lecsepeg. 

 Az én Uram újra él most, 
országútján mendegél most, 
áprilisban fürdik és 
aranyozza napsütés, 
ahol lépked, jobbra-balra 
ezer madár fakad dalra 
s ring, hullámzik a vetés.  

Túrmezei Erzsébet: 

„TUDSZ-E VALAMI JÓT?“ 

Kérdést őrizgetek szívemben. 
Kérdője rég elköltözött. 
De milliók szomjúsága, reménye 
rejtőzik tréfás kérdése mögött. 
Mert olyan emberi jóhírre várni! 
Derűs mosollyal egyet tudakolt, 
ha beléptem: „Tudsz-e valami 
jót? 
Mert ha nem, hát találj ki!” 
 

Tudtam valami jót.  
Kitalálni se kellett. 
Betegágya, halálos ágya mellett 
az a jó hír volt az erő, a béke, 
utolsó, boldog menedéke, 
szenvedést beragyogó, drága cél, 
örökké új örömhír: Jézus él! 

„Tudsz-e valami jót?” – 
visszhangzik egyre bennem. 
Tudok! Azóta sem kell 
bús bajpostának lennem, 
fénytelen szeműek közt fénytelen 
szívvel mennem. 

Örömmondó lehetek énekkel, 
tettel, szóval, 
jóhírre szomjazókat itatva  
örök jóval, 
szeretni és szolgálni szent,  
új erőt adóval, 
bánatot oszlatóval, szívet 
vigasztalóval! 

Évek hulló levelét űzheti őszi szél. 
Örök tavaszi jóhír énekel a 
szívemben 
diadalmasan, frissen:  

Jézus él! 





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 1400 Imaóra a Sareptában 
Csütörtök 1430 Bibliaóra a Sareptában 

Péntek 1600 Ifjúsági óra a közösségi házban 

Ünnepi alkalmaink  
Virágvasárnap  /márc.25./    900 Istentisztelet a Sareptában 

Virágvasárnap     1030 Istentisztelet a templomban 
Virágvasárnap                     1500 Istentisztelet a templomban                             
március 26. – március 31. 1800 Nagyheti úrvacsorai előkészítő istentisztelet a 

gyülekezeti házban   
Nagycsütörtök    /márc.29./ 1030 Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek számára 

házi úrvacsora előre bejelentett igény szerint 
Nagycsütörtök  1800 Úrvacsorás istentisztelet a templomban  

Nagypéntek   /márc.30./   900 Istentisztelet a Sareptában  
Nagypéntek  1030 Istentisztelet a templomban 

Nagypéntek                              1800 Istentisztelet a templomban 

Nagyszombat 1800 Istentisztelet a gyülekezeti házban a legátus 
szolgálatával  

Húsvét I. napja   /ápr.1./   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 /ápr.2./   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 

Alkalmainkra mindenkit 

szeretettel hívunk és várunk! 

Áldott húsvéti ünnepeket 
kívánunk minden Kedves 

Olvasónknak! 
 


