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ÜÜÜÜÜÜÜÜZZZZZZZZEEEEEEEENNNNNNNNEEEEEEEETTTTTTTT                                        
   Az Őri Református Egyházközség húsvéti lapja - 

2013. április 
   

                                                      HHHúúússsvvvééétttiii   gggooonnndddooolllaaatttoookkk   
Miért keresitek a holtak közt az élőt? 

Ige: Ézsaiás 55, 8-11 

Kedves Testvéreim! 

Az első húsvéti szereplőknek a gondolata azon a reggelen, amelyen Jézus sírjához mentek a 
halál ténye körül forgott. Azon törték a fejüket, hogy vajon ki fogja elhengeríteni a követ a 
sírról. Szándékuk az volt, hogy bebalzsamozzanak egy testet, hogy lassítsák az enyészet 
folyamatát legalább egy időre. Nagyon érthető, hogy hogyan gondolkoztak. Mert mennyivel 
inkább beszélünk és gondolkodunk mi is inkább arról, hogy a halállal mindennek vége, hogy 
az milyen kegyetlen tud lenni, amikor tragikus hirtelenséggel ér utol valakit, hogy mennyire 
igazságtalan az Isten, hogy ártatlanokat, gyermekeket enged meghalni idő előtt. Mire való hát 
az emberi élet, megannyi küzdelem és munka, sok hiábavaló szenvedés és gyötrelem, ha 
semmit sem vihetünk magunkkal abból a létformából, amit életnek nevezünk, mert a halállal 
minden értelmetlenné válik? Ezek a gondolatok újra és újra erőt vesznek az emberen, aki a 
mulandóságának és a halandóságának tényétől nem tud szabadulni. De olyan jó, hogy van 
húsvét, amikor jöhetünk reménységet meríteni egy olyan üzenetből, ami egy nagyon vékony 
szalmaszálat jelent. A mulandóságon gondolkodó ember számára, de az örökkévalóságba 
készülő ember számára a legszilárdabb kapaszkodót jelenti. A húsvét arról beszél, hogy az 
ember merjen az életről gondolkodni és ne a halál világában élje mulandóságát.  

Az asszonyok is a holtat keresték, mert meg akarták adni a neki járó tiszteletet, amikor 
megdöbbentő élmény részeseként, azt a kérdést szegezik nekik az angyalok: miért keresitek a 
holtak közt az élőt? Ez a kérdés nekünk is szegeztetik most, ugyanis csak akkor lehet 
eredményes és igazán felemelő a húsvéti ünneplésünk, ha félre tudjuk tenni azt a szemléletet, 
ami a halálhoz köt minket. Ha nem rekedünk meg a gondolatainknál, melyek állandóan 
belülről kísértenek, hogy mi van akkor, ha mégsem igaz a feltámadásból semmi? Ha nem 
kérdőjelezzük meg azt, hogy az úrvacsorában az élő Jézussal van közösségünk a Lélek által. 
Ha engedjük, hogy bár szemünkkel nem látjuk a feltámadottat, de Ő kijelentette magát 
nekünk, és boldogok legyünk azért, mert ugyan nem látjuk Őt, de hiszünk benne és 
jelenlétében. Nos ehhez a szemléletváltáshoz arra van szükség, hogy amit Ézsaiáson keresztül 
mondott az Isten, abból engedjünk egy kicsit magunkévá válni. Engedjük, hogy életünk 
legnagyobb kérdéséről, az élet és halál kapcsolatáról úgy gondolkodjunk, ahogy Isten.  

Mert az Isten gondolata nem a halál, hanem az élet, mégpedig az örök élet.  Csak az ember 
bűne miatt kellett egy olyan állapotot beiktatnia, amit halálnak nevezünk s annak egy 
visszavonhatatlan fokozatát is beállítania, amit kárhozatnak hívunk. De mielőtt valaki 
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visszavonhatatlanul annak részese maradna – hiszen tudjuk, hogy ebbe az állapotba születtünk 
bele – lehet gondolkodni az életről is. Isten megadja ennek lehetőségét. Igaz, hogy nincs az a 
fejlett tudomány, ami tökéletesen le tudná írni és meg tudná magyarázni Isten teremtésének 
valamennyi titkát és összefüggését. És tény az is, hogy az ember nem érhet fel odáig, hogy 
megértse Isten gondolatait, de abban a kegyelemben részesül, hogy kijelentése által 
megismerheti szándékát: az élet ajándékát. Az örökkévalóság boldog ígéretét. Ezt pedig a 
feltámadás csodája és ígérete fejezi ki számunkra. Ennek elfogadása nélkül nem érthetjük 
meg, miért kaptunk életet, holott egyikünk sem kérte azt.  

A mi utunk elindul a bölcsőtől és tart a koporsóig. Sok mindent felmutathatunk a két pont 
között eltelt időről, számos dologra büszkék lehetünk, számos dolgot szégyellnünk kell, de az 
emberileg elfogadott végpont mégis csak a halál. Isten szándéka azonban az, hogy ez a 
végpont egy kettősponttá váljon. Ha ezt az írásjelet használjuk, akkor tudjuk, még következik 
valami. A húsvét erről a következményről beszél dicsőségesen. Jézus feltámadása egyedi 
csoda, ami nem csupán a múlté, hanem a jelené is, ami ennek következtében a mi életünkben 
végbemehet. Pál apostol mondja: ha feltámadtatok Krisztussal, akkor a ti életetek el van rejtve 
Istennél. Jelen időben van ez az elrejtettségünk kifejezve, amire számos ígéret van a 
Bibliában, hogy ha abban maradunk, akkor a folytatás is ebben az elrejtettségben fog 
bekövetkezni. A húsvét arra rendelt idő, hogy Jézusban elrejtsük az életünket, és a földi életet 
úgy folytassuk tovább, hogy annak a végén a halál csak kettőspont lesz. Mert Isten csak az 
életben gondolkodik. Odaállítja elénk az élőt, akit a holtak közt kerestek az asszonyok. 
Odaállt tanítványai elé is, akiknek ettől az élménytől teljesen megváltozott az életük.  

Mi is tudunk erről, és mégis sokszor vagyunk úgy, mint Pápua Új Guinea egyik missziós 
telepén az istentisztelet után egy bennszülött, aki odament a lelkészhez és azt mondta: „nekem 
olyan nagy a hitem, amikor a templomba vagyok, mint egy hegy, de amikor hazamegyünk 
olyan kicsivé lesz, mint a búzaszem”. Mondhatta volna, mint egy mustármag. Talán még nem 
ismerte, hogy az ilyen kis hit Jézus szerint hegyeket tud mozdítani. Milyen sokszor érezzük 
ezt mi is. Amikor hallgatjuk az igét, Szentlélektől áthatott közegben szól a Szentlélek üzenete, 
akkor olyan jól érezzük magunkat. De amikor visszamegyünk a világba és szembetalálkozunk 
a halál erőivel, hamar elmúlik ez az örömünk és békénk. Ám ha úgy mennénk el innen, hogy 
ezt az örömöt másoknak is elmondanánk, akkor megtapasztalnánk azt, hogy az Élet Ura 
előttünk jár, úgy ahogy az angyalok által megígérte. Készíti a bizonyságtétel lehetőségeit arra, 
hogy elmondjuk: Ő él, mert Isten gondolata és szándéka az élet s nem a halál.  S ha te ezt az 
üzenetet, mint Istentől kapott igét viszed tovább, akkor meg fogod tapasztalni, hogy az 
véghezviszi, amit Isten akar általa, eléri célját amiért küldte és továbbadatta veled az Isten, 
ahogy a próféta mondja.  

Semmire sincs nagyobb szüksége a világnak annál, mint hogy hallja, hogy Isten az élet Istene. 
Jézus feltámadása tényének tehát elkötelező ereje van. Nem tarthatod magadban azt, hogy te 
az élet gondolatát magadévá tetted, el kell mondanod másnak. Evangélista kell hogy légy, a 
halál árnyékának völgyében járók felé el kell mondjad, hogy van egy ösvény, egy keskeny út 
ami kivezeti őket onnan. Hagyd itt a halál ténye miatti keserűségedet és vidd el az élet feletti 
örömödet. Még ha mustármagnyinak is tűnik számodra, ott áll mögötte Jézus és tovább növeli 
azt, hogy ágain termés legyen, azon sok madár megpihenjen, és árnyékában sokan 
felüdüljenek. Ha eljutottál a keresztfáig, és ott bűneidre bocsánatot nyertél, engedd, hogy az 
élet fája benned is meggyökerezzen és új életet teremjen.  

 
 Perhát Levente 

                                                                                                                                b. lelkipásztor 
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SSSööötttééétttssséééggg   aaa   ffföööllldddööönnn   (((MMMttt   222777,,,444555)))   
 
A nagypénteki események az üdvtörténet és egyben a keresztyén teológia szempontjából 
nagyon fontosak. Természetesen számunkra a nagypénteki eseményekhez már szorosan 
hozzátartozik a húsvéti feltámadásról szóló evangélium is, amely már más fénybe állítja Jézus 
szenvedéstörténetét, de ez nem csökkenti a nagypénteki borzalmakat, amelyek Jézus 
megaláztatásáról, keresztre feszítéséről és gyötrelmes haláláról, ill. ideiglenes eltemettetéséről 
szólnak.  

Az evangéliumi híradásokból megtudhatjuk, hogy Jézus keresztre feszítését és halálát 
különböző rendkívüli jelenségek és jelek kísérték, amelyeknek a golgotai eseményeket 
tekintve szinte apokaliptikus jelentősége lehet.  

Az egyik ilyen rendkívüli jelenség az volt, hogy “tizenkét órától kezdve három óráig 
sötétség lett az egész földön” (Mt 27,45). Erről mind a három, ún. szinoptikus evangélista 
említést tesz (Mk 15,33; Lk 23,44-45). Ha van is némi apró eltérés a híradásokban, mind a 
három evangélista azt a lényeges információt közli, hogy nagypénteken először is: 1. mi 
történt: sötétség támadt. 2. Másodszor: milyen széles kihatása volt ennek a jelenségnek: az 
egész (akkor ismert) földön, tehát nemcsak lokálisan, azaz Jeruzsálemben vagy Júdea 
provinciában. 3. Harmadszor: milyen hosszú ideig tartott: három óráig (úgyis mint - a mi 
időszámításunk szerint - déli tizenkettőtől kezdve “három órán keresztül”). 

Máté az, aki ehhez a jelhez még néhány más természeti jelenségre is felhívja 
figyelmünket. Azt mondja, hogy akkor “a föld (is) megrendült, és a sziklák meghasadtak. A 
sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus 
feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek” (Mt 27,51-53). 
 
Az első keresztyének hite szerint Isten Jézus halálának körülményeit is olyan kozmikus 
jelenségekkel akarta demonstrálni, mint amilyen volt születése vagy megkeresztelése is: 
megnyílt az ég, szóltak az angyalok és az isteni “túlvilág” ragyogtatta fényét vagy jeleit 
Jézusra. Most leginkább a sötétség az a transzcendens jelenség, amely kíséri Jézus 
haláltusáját.  

A Jelenések könyve beszél arról, hogy a végső apokaliptikus időben többször jön 
olyan időszak, amikor sötétség is keletkezik (16,10), vagy félelmetes csend egy meghatározott 
időre (8,1), mielőtt további események göngyölődnek fel a maguk borzalmas jelenségeivel, 
ahogy erről Ámósz próféta is jövendölt: “Azon a napon ... naplementét idézek elő délben, és 
sötétségbe borítom a földet fényes nappal” (8,9). De hasonlóképpen nyilatkoznak Ézsaiás 
(59,10) vagy Jeremiás is (15,9), amikor arról prófétálnak, hogy Isten azt műveli, hogy sötét 
lesz a felkelő nap, az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják világosságukat, amikor 
megbünteti az Úr a világ gonoszságát... (Ézs 13,10-11). Nyilvánvaló, hogy az evangélisták ezt 
az ószövetségi hagyományt ismerhették, és ezekkel a próféciákkal azonosultak, amikor Jézus 
szenvedéstörténetét ezekkel a prófétai gondolatokkal is alátámasztják. 

Lehet, hogy a három óráig tartó sötétség magyarázható napfogyatkozással, vagy 
valamilyen kozmikus asztrológiai jelenséggel. Lukács itt tényleg olyan ógörög asztronómiai 
kifejezést (ejkleivpw) használ, ami erre a szakterületre utal, vagyis hogy “a nap 
elhomályosodott”. Talán valamiféle napfogyatkozás állt be, ami mindenképpen valamilyen 
kozmikus csodára utal, amely az ókorban több jelentős személyiség fontos életbeli 
történéseinél jelentkezett, mint amilyen a római mondák szerint pl. Romulus vagy Cézár 
halálánál történt. Viszont nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy az evangélisták híradása 
teológiai és hitbeli bizonyságtétel arról, hogy most a Jézust gyalázó, kigúnyoló emberek 
gonoszsága és a világ vaksága olyan fokra hágott, amely már önmagát a világot és a létet is 
megrendíti. Isten ítéletet hoz a világra, amelynek fel kell ocsúdnia saját vakságából, mert ha 
eltaszítja magától a Megváltó Jézust, megemészti őt a teljes sötétség. A sötétség tehát Isten 
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válasza, de az emberiség bűnének következménye is arra nézve, amiért Jézussal gonoszul 
cselekedett. Ez a tett olyan “rövidzárlat” volt az emberiség gondolkodásában és 
viselkedésében, hogy nem csoda, hogy az evangélisták azt mondják: amikor Isten Fiát 
megölték, sötétség lett az egész földön. Mintha az egész földön kikapcsolták volna az áramot. 
Mintha minden józan ember elvesztette volna az eszét. Ezt nem is lehet ép ésszel megérteni. 
Nekünk erre azonban teológiai választ kell keresnünk. 

Tulajdonképpen az, hogy az evangélisták szerint Jézus haláltusájának idején sötétség 
lett az egész földön, a következő gondolatokat ébreszti: 
 Jézus keresztre feszítése és haláltusája nemcsak egy egyszerű történet, amely 
számtalan elítélttel és számtalanszor lejátszódhatott azon a helyen, amelyet Golgotának, 
vagyis a “koponyák hegyének” hívtak. Nem. Jézus halála a sötétség és a korszakok háborúját 
jelenti, vagyis azt, hogy itt ebben az eseményben - ha csak egy rövid pillanatra (azaz három 
órára) is - bekövetkezik a vég, a világ vége, vagy ahogy teológiai nyelvezettel mondjuk: az 
aiónok (vagyis: korszakok) váltása és az eszkatológiai események felvonulása. Ezek az Isten 
országának közelségének és a régi világ sötétségbe borulásának, azaz a démoni erők 
elpusztításának előjelévé válhatnak, mert tény, hogy Jézus most a démoni erőkkel és a 
sötétség hatalmaival vívja a döntő csatát. 

Azt, hogy Jézus zsidó kortársai gondolhattak arra is, hogy Jézus halálával itt az 
apokaliptikus idő, az a feljegyzés mutatja, amit Máté evangélista a zsidó hagyományokra 
támaszkodva említ, ahogy már mi is utaltunk rá: a földrengés, a sírok megnyílása, a halottak 
feltámadása stb. Ez valószínűleg mind üzenet akart lenni arról, hogy most valami olyan 
rendkívüli történik, ami majd egyszer az idők végén teljességgel bekövetkezik. Ez tehát Jézus 
halálának rendkívüliségét mutatja. 

A sötétség az ókori ember szemléltetésében több szimbólumot takart. Jelenthetett 
gyászt, szomorúságot, kilátástalanságot, magára maradottságot. De a sötétség jelenthetett 
kiszolgáltatottságot, elhagyatottságot és ijesztő helyzetet is. Azonban akárhogyan is nézzük 
ezt az allegorikus képes beszédet, tény, hogy: a sötétség sötétséget jelent, mégpedig két 
vonatkozásban: vagyis hogy Krisztus meghalásával kialszik a fény, a nap, az éltető 
energiaforrások, ami nélkül elképzelhetetlen az élet. De ez lelki értelemben is így igaz: Jézus 
számunkra a világ világossága, amely életünkben és halálunkban is ragyog nekünk. Ha ez a 
legnagyobb Fény az emberi gonoszság következtében kialszik, végtelen sötétség borul az 
emberiségre, a természetre, tehát az egész világra.  

Az egész földön való sötétség lehet azonban megtévesztő jelenség is. Vagyis arra 
utalhat, hogy a nagy harcban, amit Jézus a kereszten vív, (akárcsak a végidők apokaliptikus 
harcában) egy ideig úgy tűnhet, hogy nem Jézus (a jánosi vagy a zsidó szimbolika szerint: az 
élet és a fény) fog győzni, hanem a sötét hatalmak, az ördög, a sötétség és a halál. De mivel ez 
a sötétség csak három óráig tarthat, nyilvánvaló, hogy a sötétségnek is meg van számlálva az 
ideje. Tovább nem tarthat, s egyszer végleg eltöröltetik. S hiába örülnének a sötétség követői, 
Isten és a Bárány győzelme elvitathatatlan. Isten tehát a sötétségben is harcol és cselekszik, és 
a sötétség óráiban is Ő az Úr. Mégpedig éppen a legnagyobb sötétség az előjele annak, hogy 
érkezik az ÚR: Így volt ez Egyiptomban, amikor a páska-éjszakán a legnagyobb sötétség 
uralkodott, éjfélkor érkezett az Úr angyala, hogy megölje azokat, akik nem állnak a bárány 
vére alatt (2Móz 12,29), és hogy ítéletet tartson Egyiptom minden istene felett (2Móz 12,12). 
Vagy a tíz szűzről szóló példázat is - amely csak Máté evangéliumában található - mutatja, 
hogy éppen éjfélkor, a legnagyobb sötétben érkezik a Vőlegény (Mt 25,6). Tehát a földet 
elborító ideiglenes sötétség mintegy előzetes jele lehet az Isten Fia közeli érkezésének - 
dicsőségben és hatalomban, amely dicsőségnek amolyan előárnyéka a most földre boruló 
sötétség, s ez mindenképpen jelzi, hogy ezután (a nagy végső időkben) érkezik a nagy Fény a 
magasságból (Lk 1,78), Isten és Jézus ragyogó dicsősége. Mert ha Jézus dicsőségének ilyen 
nagy volt az árnyéka, milyen nagy lesz majd a tényleges fénye?!  
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A földön levő sötétség tehát három óráig tart. Az óra pontos meghatározása a hit 
szempontjából azt is jelentheti, hogy Isten cselekvése még a sötétség ellenére is szinte 
nyomon követhető és mérhető. Mert a legnagyobb sötétség sem lehet elég sötét ahhoz, hogy 
Jézus elől és előlünk eltakarná Isten pontos tervét vagy cselekvésének világos jeleit. 

A pontos időmeghatározásnak azonban más értelme is van. A sötétség háromig tart: 
tulajdonképpen addig, amíg Jézus nagy felkiáltással meghal. Jézus pont abban az órában hal 
meg, amikor a jeruzsálemi templomnál a páska ünnepléséhez szükséges bárányokat kezdték 
leölni.  Így Jézus felkiáltása egybevegyülhetett a távolban haldokló bárányok hangjával, és 
áldozat gyanánt szállhatott az ég felé. A templomi és áldozati előkészületeket a zsidók 
kénytelenek a sötétben végezni. Jézus áldozata mellett valóban minden emberi erőlködés és 
áldozat csak árnyéka az Ő halálának és áldozatának. Mert önerőnkből nem tudjuk a sötétséget 
megszüntetni. Jézus halála azonban megszünteti a világ sötétségét. Tehát elhárítja Isten 
ítéletét és feloldja, megbocsátja az emberiség bűneit. Ezzel egy új korszakot nyit meg, az Isten 
győzelmének és véghetetlen kegyelmének dicsőséges korszakát.  

Úgy hal meg Jézus, hogy hangosan felkiált. Ez nagyon fájdalmas, megrendítő, de 
mindenképpen győzelmi kiáltás volt. Mivel a sötétség elborította az egész földet, minden 
emberi szívet, agyat és szemet, kell hogy most az egész föld, minden emberi szív, agy és fül 
hallja: Jézus meghalt értünk, hogy vége legyen a sötétségnek, és hogy feltámadásával 
felragyogjon nekünk az ő fényes napja.  

Dr. Peres Imre 

   

HHHúúússsvvvéééttt   
 
„Mit keresitek a holtak között az élőt?  
Nincs itt, hanem  feltámadt. 
Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek,  
amikor még Galileában  volt.” (Lk 24,5-6) 
 
A hétnek első napja emlékeztet Krisztus feltámadására, így ez az apostolok példája szerint lett 
a nyugalom napja. Vagy nem támasztja ez bennünk azt a gondolatot, hogy lelkünk nyugalma 
Üdvözítőnk feltámadásában lelte alapját? Vagy nem igaz-e, hogy Urunk feltámadásának tiszta 
megértése a Szentlélek ereje által biztosítja számunkra a békességet? Mi, akik hiszünk 
Krisztus feltámadásában, bemegyünk a nyugalomba, ahogy Ő is nyugszik az Atya jobbján. 
Benne nyugszunk, mert műve be van fejezve; feltámadása a pecsét, hogy Ő mindent 
elvégzett, ami az övéi megmentésére szükséges. Ha most lélekben együtt elzarándokolunk az 
arimathiai József sírjához, és megtekintjük a helyet, ahol az Úr feküdt, legyen biztos a 
reménységünk. 
Komoly kívánságom, hogy ti, akik üdvötöket az ellenkező irányban kerestétek, felhagynátok 
reménytelen fáradozásotokkal és felfognátok, hogy Krisztus közel van hozzátok. Ha pedig 
szívvel hisztek benne és szájjal megvalljátok, üdvözülni fogtok.   „Rám figyeljetek a föld 
legvégéről is, és megszabadultok, mert én  vagyok az Isten, nincs más!” (Ézs 45,22). 
„A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által” (Róm 10,17). 
„Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz” (ApCsel 16,32). 
  
Jézus él, tehát üdvözíthet mindenkor. Összes tennivalótok abban áll, hogy hitetek szemét 
ráirányítsátok: Ő tulajdonotokká lesz és megment; de ne keressétek a holtak között az élőt, 
mert Ő feltámadt! 

                                                                                               Charles H. Spurgeon 
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GGGyyyüüüllleeekkkeeezzzeeettt   éééllleeetttééérrrőőőlll   

ÖÖÖkkkuuummmeeennniiikkkuuusss   iiimmmaaahhhéééttt   
Az egyetemes imahét anyagának eredeti vázlatát az Indiai Keresztyén Diákmozgalom 
készítette az Össz-Indiai Katolikus Egyetemi Szövetséggel és az Indiai Ökumenikus 
Tanáccsal egyetértésben.   

Mit kíván tőlünk Isten? 

Mikeás 6, 6-8 alapján 

Az idei istentiszteleten az indiai keresztyén diákmozgalom fiatalos jellege tükröződik. 
Figyelembe veszi a dalit valóságot, és lehetőséget ad arra, hogy sajátos kegyességünkben 
részesedjünk. A dalitok azt a közösséget alkotják Indiában, akik az ún. „kaszton kívüliek”. 
Őket érinti legfájdalmasabban a kasztrendszer, amely egy megcsontosodott osztályrétegződés, 
s amely a rituális tisztátalanság és rituális tisztaság gondolatán épül. A kasztrendszerben az 
egyik kaszt magasabb a másik alacsonyabb. A dalitok közösségére úgy tekintenek, mint 
amely a legtisztátalanabb és egyben a legszennyezőbb. Így a kasztrendszeren kívül helyezték 
s érinthetetleneknek kiáltották ki őket. A kasztrendszer kapcsán a dalitok társadalmilag 
kivetettek, gazdaságilag kizsákmányoltak és kulturálisan alárendeltek lettek. Az indiai 
keresztyének majdnem 80 százaléka dalit háttérrel rendelkezik.  

Mikeás az Ószövetség 12 kisprófétájának az egyike, aki megközelítően Kr. e. 737-690-ben 
prófétált Júdeában. Ugyanazon politikai, gazdasági, morális és vallási körülmények között élt, 
mint kortársa Ézsaiás. Mikeás könyve az írott prófétai hagyományba tartozott. Üzenetének a 
szíve az ítéletmondás. A könyv három fejezetre oszlik kifejezve egy folyamatot, az általános 
ítélettől (1-3 fejezet), a megszabadulás meghirdetésén át (4-5 fejezet), a szabadulás 
ünnepléséig (6-7 fejezet). Az első részben Mikeás keményen megfedi azokat a politikai és 
vallási hatalom birtokosokat, akik visszaélve hatalmukkal meglopják a szegényt. Ők azok, 
akik „lenyúzzák az emberekről a bőrt” (3,2), „és megvesztegetve bíráskodnak…” (3,11). 
Mikeás könyve második része zarándoklatra hívja népét: „Jöjjetek, menjünk az Úr hegyére, 
Jákób Istenének házához! Tanítson minket útjaira, hogy ösvényén járjunk” (4,2). Isten ítélete 
a harmadik részben jelenik meg erőteljesen, amelyet azonban az üdvösségre való reményteljes 
várakozás kísér Istenbe vetett hittel, aki megbocsátja a bűnt és elengedi népe maradékának a 
büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad 
(7,18). Ez a reménység a Messiásra koncentrál, aki maga lesz a békesség (5,4), s aki 
Betlehemből jőve (5,1) hozza a megváltást. Mikeás végül a világ minden népét meghívja ebbe 
a zarándoklatba, hogy osztozzanak az igazságosságban és a békében, amely egyben az ő 
üdvösségük. Mikeás erős elhívása az igazságosság és a béke mellett a (6,1-7, 7) versekben 
nyer kifejeződést, amely egyben az egyetemes imahét fő témája. Az a történelmi és társadalmi 
helyzet, amellyel Isten népe Mikeás idejében szembesült, sok szempontból összehasonlítható 
az indiai dalit közösség helyzetével. A dalitoknak is szembesülni kell az elnyomással és az 
igazságtalansággal azok részéről, akik meg kívánják fosztani őket jogaiktól és méltóságuktól. 
A mai dalitok helyzetében Mikeás ragaszkodása a hit morális eleméhez azt kívánja tőlünk, 
hogy megkérdezzük magunktól: „Mit kíván tőlünk Isten?” Csupán áldozatot, vagy azt, hogy 
Vele járjunk igazságosságban és békében?  

A keresztyén tanítványság ösvénye azt jelenti, hogy az igazságosságnak, az irgalmasságnak és 
az alázatnak útján járjunk. Az úton járás hasonlat összekapcsolja az imahét nyolc napját s a 
maga aktivitásával, folyamatos cselekedetével világosan utal arra a dinamizmusra, amely a 
Krisztusi tanítványságot jellemzi. A mindenkori egyetemes imahét üzenete: „arra hívattunk el, 
hogy lebontsuk a köztünk lévő megosztó falakat”. 
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A szolgálattevők a következők voltak: 

január 20. vasárnap         Perhát Levente - református lelkész - Őr 

január 21. hétfő               Csonka Tibor – református lelkész – Nyírkércs, Nyírjákó 

január 22. kedd                Baracsi Zsolt – református lelkész – Petneháza, Laskod 

január 23. szerda             Balázs Ottó – presbiter - Őr 

január 24. csütörtök        Csingi Zoltán – görög katolikus parókus - Kántorjánosi 

január 25. péntek             Pótorné Ács Ágnes– lelkész, intézményvezető – Őr, Magdaléneum 

január 26. szombat          Dr Makrai Tibor – főorvos - Mátészalka 

január 27. vasárnap         Pótor János – református lelkész – Őr    /Úrvacsora/   
 

Perhát Levente 

NNNőőőnnnaaappp   
 
Isten kegyelméből az idén is kedveskedhettünk mi férfiak az örök nőknek. A Sarepta 
Református Idősek Otthonában március 7-én délután köszöntöttük 
egy mosollyal, egy kedves szóval, egy virágszállal a lányokat, 
asszonyokat. Köszöntőt mondott és áhítatott tartott Pótor János 
református lelkipásztor, Ezsdrás könyve 6 fejezet 13-22. versei 
alapján, majd a helyi általános iskola gyermekei verssel, énekkel 
és néptánccal kedveskedtek a jelenlevő hölgyeknek.                                                                                                     
Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás, az 
anya, akinek a testén át a világba léptünk, az első és végtelen 
önfeláldozás. Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink, testéből etet, 
szeretetéből nevel. Mindig megbocsát, és soha nem enged el, ő a fény a meleg és minden, ami 
jó. Semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható. Ahogy tudatunk lassan a világra 
nyílik, ő maga is átalakul, megváltozik. Éteri szépség, ideáll, trubadúrok álma, költők ihletője, 
szerelem és őrület. Majd társunk a jóban és rosszban, kedvesség, szeretet, mosoly. Mindez ő 
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.        
 

                                                                                                        Perhát Levente          
 

ÉÉÉnnneeekkkkkkaaarrr   
Az ének imádság 
                         Mit szóban nem tudok, 
                         Azt dalban mondom el. 
                             Az ének imádság, 
                          S rá a Szentlélek felel. 
                             Megtelik szívem 
                           Örömmel, hálával, 

                       Hogy együtt dalolhatok 
                            Isten szent karával. 
                      S ha már az éneklés nehéz 
                            Marad a halk ima, 
                       Míg egyszer megpihenek 
                             Krisztus karjaiba’.    

                                                    (Butyka Zsolt) 
 
Az énekkar fontos részét képezi a gyülekezet életének. 1997-ben alakult meg az őri 
református énekkar. Minden hétfőn 17 órától tartunk próbát a Gyülekezeti Házban. 
Énekkarunk vezetője Csányi Ottó karnagy, tanár. A gyülekezeti énekkar: közösség a 
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közösségben. Az 54 fős vegyes karunkat, nem is tudom igazán, hogy az egymás szeretete, 
vagy az éneklés szeretete tartja jobban össze? Ha hideg van, ha fáradtak, ha gondjuk van az 
énekeseinknek, akkor is erőt vesznek magukon, vagy éppen itt kapnak erőt, és eljönnek 
munka után, hogy közösen énekeljünk. 

A gyülekezet aktív magja, akik adják a szabadidejüket és cserébe megfizethetetlen ajándékot, 
kapnak: énekes szószólójává válhatnak Isten igéjének. 

Fennállásunk óta kórusunk rendszeresen énekel istentiszteleteken, egyházi ünnepeken és 
egyéb gyülekezeti alkalmakon. Legutóbb március 17-én, a vasárnap délelőtti istentiszteleten 
szolgált énekkarunk három énekkel, a következő fellépésünk pedig Húsvét első napján, 
vasárnap délelőtt, az úrvacsorás istentiszteleten lesz. A célunk az, hogy a hosszú és fáradságos 
próbafolyamat végén felcsendülő hangokkal szépséget, békét, gondolatokat, üzeneteket, 
harmóniát vigyünk a hallgatóság szívébe. Ha ez a csoda létrejön, bárhol éneklünk, szolgálattá 
nemesül a fellépés. Énekkarban való éneklés alázatot követel a művel és egymással szemben 
egyaránt. Az énekeseknek figyelniük kell egymásra, végig ott kell lenniük lélekben és 
értelemmel a mű minden hangjánál, míg mi alakítjuk a hangokat, azt hiszem, sokat alakulunk 
mi magunk is, egyénekként és közösségként is. 

Ezek a betűk és szavak nem adhatják át azt az örömöt, amit egy szép többszólamú mű 
megszólalásakor érzünk, hiszen, ahol elfogy a szó, ott kezdődik a zene. Bízunk benne, hogy 
ebből az örömből jut a hallgatóságunknak is. A fellépéseken túl számomra még is az a 
legfontosabb, hogy szeretünk együtt énekelve az Urat dicsérni, sugározni, hogy élő, szerető, 
megváltó Istenünk van. Ezúton hívunk, buzdítunk és bátorítunk minden kedves gyülekezeti 
tagot, hogy csatlakozzon hozzánk.   

 
Ádámné Rácz Lívia  

   

HHHiiitttoookkktttaaatttááásss   222000111333...   ssszzzeeepppttteeemmmbbbeeerrrééétttőőőlll   
Kedves Szülők és Nagyszülők! 

Az új közoktatási törvény szerint 2013. szeptember 1-jével az állami és önkormányzati 
általános iskolák 1. és 5. évfolyamán – majd ezt követően felmenő rendszerben – egy új 
tantárgy, az erkölcstan kerül bevezetésre. E tantárgy helyett azonban a református egyházunk 
által szervezett hit- és erkölcstan óra is választható lesz. Ezzel a református hit- és 
erkölcstan is a kötelező tanórai foglalkozások részévé válik, mint államilag elismert tanóra és 
tantárgy. 

Kérjük a Szülőket, hogy amikor 2013. március 1 – április 30. között beíratják 1. osztályos 
gyermekeiket a 2013/14-es tanévre, nyilatkozzanak úgy, hogy gyermeküket református hit- és 
erkölcstan órára íratják be az erkölcstan óra helyett. Ugyanezt kérjük az 5. évfolyamra belépő 
tanulók szüleitől is. Nekik 2013. május 20-ig kell nyilatkozniuk arról, hogy a református hit- 
és erkölcstan órát választják. 

Azok a szülők, akik az iskolai erkölcstan helyett a református hit- és erkölcstant választják, a 
gyermekük megkeresztelésekor tett fogadalmuknak tesznek eleget. Kérjük azonban a 
Szülőket, hogy abban az esetben is a református hit- és erkölcstan órát válasszák gyermekük 
számára, ha a gyermekük még nem volna megkeresztelve, és a döntésükben tétovázó 
ismerőseiket is bíztassák arra, hogy gyermeküknek a református hit- és erkölcstant válasszák. 

Bármilyen kérdésük van, szívesen állunk rendelkezésükre.  
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FFFaaarrrsssaaannnggg   
 

„… hogy szívünkben a kedv víg és derűs maradjon!”  167. dicséret 2. vers 

A húsvétot megelőző ünnepi időszak a farsang, melynek zajos és látványos mulatságai ősi 
hiedelemre épülnek. Mi is részesei kívántunk lenni a már mindannyiunk számára hosszúnak 
tűnő tél elűzésének. A Sarepta Református Idősek Otthonában február 6-án zenés farsangi 
mulatsággal igyekeztünk elbúcsúztatni a hideget. „Nemcsak a 20 éveseké a világ” – ezt 
bizonyítják be évről évre és rendezvényről rendezvényre az idősek otthona lakói. A hasonló 
mulatságok, délutánok azért is nagyon kedveltek, mert újraéledhetnek olyan élmények, 
amelyek talán már feledésbe merültek. A gyerekkori farsangokra pedig már sokszor alig 
emlékeznek. 

 

 
Most is nagy lelkesedéssel készültünk erre 
a napra. A köszöntőt és a nyitó áhítatott 
Pótor János lelkipásztor tartotta. A 
mulatságot a dolgozók színvonalas és 
lendületes produkciója nyitotta meg. A 
következő műsorszám szereplői 
Nyíregyházáról, a Magdaléneumból 
érkeztek, ők énekkel, tánccal, verssel 
szórakoztatták a jelenlévőket. Majd a 
lakóké volt a főszerep, akik megmutatták, 
hogy ülve is lehet táncolni és nem csak a 
fiatalok tudnak mulatni.                        . 

Ezt követően az Ezüstalkony Hagyományőrző és Nyugdíjas Klub tagjai zenés, táncos, 
jelmezes felvonulással kápráztattak el bennünket. A délelőtti műsorszámot a dolgozók vidám 
tánca zárta. Délben a farsang jellegzetes ételét, a fánkot fogyaszthatták el a résztvevők. 

Végül Kiss Richárd szolgáltatta a vidám 
táncmulatsághoz az élő zenét. Nem 
jelentett akadályt a térd és lábfájás sem. A 
hangulat tetőfokán még a bottal, 
járókerettel és kerekesszékkel közlekedők 
is vígan mulattak. Az otthon dolgozói 
odafigyeltek mindenkire, hogy a lehető 
legjobban érezzék magát. A késő délutánig 
tartó program feledhetetlen maradt a 
megjelentek számára.  

 
Ádámné Rácz Lívia 

 

 

KKKooonnnfffiiirrrmmmáááccciiióóórrraaa   kkkéééssszzzüüülllüüünnnkkk   
 

Amikor kisgyerekként megkereszteltek, szüleim és keresztszüleim megfogadták, hogy úgy 
nevelnek, hogy a konfimáció alkalmával önként tegyek fogadalmat a gyülekezet előtt a 
Szentháromság Istenbe vetett hitemről. Ez volt az első lépés, mely elindított engem ezen az 
úton. Majd az óvodában és iskolában hittanórára jártam. Most nyolcadik osztályos tanulóként 
káté órára járok, ahol történeteket, énekeket és kérdéseket tanulunk és mondunk fel minden 
alkalommal. Lassan közeledik a nagy megmérettetés, hogy kiálljunk a gyülekezet elé, és 
bizonyságot tegyünk hitünkről. Erre az ünnepi alkalomra május 12-én vasárnap, a Pünkösd 
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előtti héten kerül sor, amikor 11 társammal fogunk konfirmációi vizsgát és fogadalmat tenni. 
Pünkösdkor pedig először fogunk úrvacsorával élni.  
A konfirmáció nálam nem csak azt jelenti, hogy a tanult kérdésekre válaszolunk és így 
belépünk a gyülekezetbe, hanem ezek után megfogadjuk, hogy az egyháznak úrvacsorázó, 
templomba járó tagjai leszünk. A konfirmáció hitünk megerősítése. A konfirmáció lényege, 
hogy Istenre figyelünk, és ne engedjünk az ördög támadásának.  

                                                     Rácz Viktória  
 
Megköszönjük Istennek, hogy elindította őket ezen az úton, szeretettel kívánjuk az 
ünnepélyes fogadalomtétel előtt a fiataloknak, hogy megtapasztalják: „Jó az Úr! Menedék a 
nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra.” (Náhum próféta könyve 1,7) 
 

HHHúúússsvvvééétttiii   llleeegggááátttuuusssuuunnnkkk   bbbeeemmmuuutttaaatttkkkooozzziiikkk   
Áldás Békességet! Mindenekelőtt kívánok áldott ünnepi előkészületet a gyülekezet minden 
tagjának. Hétköznapjaikban is kívánok kitartást, erőt, Isten áldását munkájukban, 
szolgálataikban és természetesen ahol szükséges vigasztalódást is minden egyháztagnak és 
családnak. 

Engedjék meg, hogy köszönetemet a lehető legillendőbb sorrendben fejezzem ki. Elsősorban 
hálás köszönet Istenünknek, hogy ebben az év Húsvétjában is lehetőséget kínált számomra, 
hogy szolgálhassak. Igéjét, és Egyszülött Fiának, Jézus Krisztusnak megváltó tettét, 
dicsőségét hirdethessem. Azt, hogy ebben a dicsőítésben együtt hallhatjuk, valamint újra és 
újra megerősödhetünk feltámadásának igazságában, mely hitünk, meggyőződésünk és 
életformánk alapköve és mindenkori irányadója. Köszönet az őri egyházközségnek, 
lelkészének, hogy felkínálta annak a lehetőségét, hogy ez a megbízatás megvalósulhasson, és 
együtt ünnepelhessünk Húsvét ünnepén. Adja Urunk Istenünk, hogy mindannyiunk épülésére 
szolgáljon közös ünneplésünk: Urunk, Jézus Krisztus megváltó és dicsőítő tettének 
ünneplésével. Köszönöm a lehetőséget, kívánva az Önök életére is Isten gazdag áldását és azt 
a mély szeretetet, mely minden élethelyzetben segít és megtart bennünket Isten és 
embertársaink mellett. 

Eperjesi András vagyok, V. éves teológus-lelkész szakos hallgatója a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetemnek. Erdélyből, azaz a Partium vidékről származom Szilágy megye 
Zilah városából. Természetesen nemzeti és történelmi identitásunk „ősnyomait” ezek a 
helységek is őrzik és felmutatják, akár csak két-három dolgot megemlítve a Szilágyságról: 
ilyen a híres Ady Gimnázium; a Szilágy-Zsibói Wesselényi kúria és Botanikus kert, vagy a 
Szilágysomlyói Báthory kastély. 

Zilah városában születtem, itt is folytattam tanulmányaimat anyanyelvemen 1998-ig a Zilahi 
Wesselényi Református Kollégiumban érettségizve. Érettségi után többnyire dolgoztam. 
Hosszas lenne felsoroljam merre és hol, de a számomra életformáló és fejlődésemre szolgáló 
helyeket talán nem vétek megemlítenem. Ilyen jellegű évek voltak, amikor helyettesítő 
pedagógusként tanári megbízást kaphattam, valamint nevelő és hasznos volt olyan időszak is, 
amikor egy helyi Hetilap (zilahi) segédszerkesztőjeként is dolgozhattam. Valahogy az élet, 
vagy inkább az élethelyzet is több irányba és helyre „sodort” – talán édesapánk korai 
elvesztése (1999-ben baleset áldozata lett) sem egy utolsó szempont, hogy így alakultak 
életutjaink –, a 2008-as esztendőig. Két testvérem is van, akiknek örvendhetek, hogy 
magyarságunkat is erősítik hivatásukkal. Bátyám, jelenleg a Károli Gáspár egyetem 
doktorandusza, történelem szakon. Nővérem, aki Nagyváradon végezte képzőművészeti 
tanulmányait, Zilahon három iskolában is oktat és ápolja a tehetségeket, köztük a Zilahi 
Wesselényi Református Gimnáziumban is. Szüleinknek hálásak vagyunk. Ezt 
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meggyőződéssel gondoljuk és mondjuk. Édesapám, Eperjesi András haláláig tanító volt, 
édesanyám úgyszintén pedagógus volt 2009-ig, a nagy leépítésekig. Köszönet nekik, hogy a 
lehetőségekhez mérve a maximumot nyújtották számunkra neveltetésünkben és 
magyarságunk megőrzésében. 

Jómagam 2008-ban nyertem felvételt egyetemünkre. Életutam hitvallásaként két jellemzőt 
nem szoktam szem elől téveszteni, melyek szerény meggyőződésem szerint hozzájárultak 
ahhoz, hogy itt lehessek ma. Az egyik, hogy nagyapám, Bíró Zoltán, lelkész volt és nyugdíjas 
korától élete végéig együtt éltünk. Így érthető, hogy vallási szocializálódásom is arra mutatott, 
hogy hivatásom, pályaválasztásom a lelkészi hivatás irányába vitt. Ezt a következőképpen 
szeretem megfogalmazni a magam számára. Gyerekkoromban állandó vágyakozásként éltem 
meg azt, hogy lelkésznek tanuljak, ezt követően felnőttkoromban pedig állandó késztetésként 
élem és éltem meg. Bízom benne, hogy ez Isten akarata, és szándéka is. Neveltetési és belső 
indíttatásként remélem, hogy hivatástudatom az Úrnak tetsző és Egyházunk, gyülekezeteink, 
valamint kivétel nélkül minden embertársam épülésére és hasznára szolgálhasson minden 
tekintetben. Ehhez kérem Isten áldását most is e sorokban. Így kívánom ismételten Isten 
áldását Önöknek, Egyházunknak és népünknek az ünnepi előkészületekben s reményteljes 
szívvel várva közös ünneplésünket Urunk dicsőítésében Húsvét ünnepének tiszteletére.  

Eperjesi András legátus 

   
         FFFááájjjdddaaalllooommm      
   
Milyen nagy fájdalmak törtek már elő testedben?  
A súlyos terhek valójában nem nyomasztják lelkedet?  
Tudod, hogy a szörnyű fájdalom olykor elviselhetetlen teher 
Alig várva, hogy megszabadulj Tőle, várod a kegyelmet 
Gondolj hát Jézus fájdalmára, mennyire szenvedhetett 
Amikor bűnös emberek által a keresztre szegeztetett 
Ott a szegek nyoma, az egész test vérzik, sajog  
A rettenetes kín még az ártatlan lelkén is végighatolt 
A lélek fájdalma olykor még rosszabb, mint a testé 
Hogy a fájdalom elmúljon, ezért bármit megtennél 
De a húsvéti csoda nem a fájdalmakra szegeződik 
Mert egy bűnös megtérése fontos Jézusnak, szenvedése elfelejtődik 
Hisz az Ártatlan Bárány mindenki miatt szenvedett 
Mielőtt megszülettél a világra, Ő már akkor szeretett 
Ha nem szeretnéd, hogy Éretted szenvedjen az Úr Jézus teste 
Akkor bűnös életeddel ne üss a kezébe még egy szeget 
Tarts bűnbánatot, fogadd el a Mestert szívedből 
Hogy milyen fájdalmaktól, szabadított meg, hát hirdesd Őt 
Éretted szenvedett, de feltámadt, hogy Te ne a halálba jussál 
S így életed feladva ne a Sátán ölébe fussál 
Jézus megszabadít a fájdalmaktól, átveszi az összes terhedet 
Ha megbánod bűnöd és elfogadod, Ő megtisztítja lelkedet 
Örülj, hogy még megteheted, még Jézust Mesterednek nevezheted 
Nincs a világon még egy ember, aki Éretted ennyit szenvedne,  
                                                                                 ezt el ne feledd! 
    

                                                                              Czomba Sándorné 
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KKKeeerrreeessszzztttrrreeejjjtttvvvééénnnyyy   
 
Fejtsd meg a rejtvényt, majd a megjelölt függőleges betűkből megtudhatod, mi volt Jézus 
kereszthalála. 
 

1. Így hívták azt a főpapot, aki kihallgatta Jézust. 
2. Amikor Júdás elárulta Jézust, a főpap emberei megragadják. Simon Péter karddal kel 

mestere védelmére. A szolga melyik testrészét vágja le fegyverével? 
3. Milyen írás volt Jézus keresztje feletti táblán („A ………”)?  
4. Jézus a Golgotán halt meg. Mi a golgota név magyar jelentése? 
5. Kik értesültek először Jézus haláláról? 
6. Mivel árulta el Júdás Jézust? 
7. Ki volt a „hitetlen” apostol, aki csak a feltámadt Jézus sebeit tapintva hitte 

el a feltámadást? 
8. Háromszor tagadta meg Jézust. 
9. Ha Pilátus igazságos ítéletet hoz, ki lett volna a két lator között a harmadik kivégzett? 
10. Jézus holttestét ki kéri el Pilátustól? 
11. Mit kapott inni Jézus a kereszten? 
12. Kinek jelent meg először Jézus a feltámadása után? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A megfejtéseket kérjük a lelkészi hivatalba eljuttatni 2013. április 14-ig. 
A megfejtők között április 21-én, a délelőtti istentiszteleten értékes ajándékokat sorsolunk ki. 
 
 

ÓÓÓvvvooodddááásssoookkk   ééésss   iiissskkkooolllááásssoookkk   fffiiigggyyyeeellleeemmm!!!   

Gyermek és Ifjúsági Konferenciánkat idén is megrendezzük, immáron 30. alkalommal! A 
Konferencia témája: „Építkezz okosan!” Időpontja: 2013. július 16 - 21-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! 

1.             

2.             

3.                  

4.  

 

            

5. 

 

             

6.              

 

   

7.              

 

  

8.              

9.              

 

  

 

10.                  

11.  

 

            

12.                  
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ÖÖÖrrrööömmmhhhííírrr   KKKllluuubbb   

Március 29-én, Nagypénteken, 9 órától 
Örömhír Klub lesz a gyermekeknek a 
Közösségi Házban (játék, barkácsolás, 

történet, éneklés, finomságok), ahol 
Kertészné Iványi Ágnes, a Vasárnapi 
Iskolai Szövetség munkatársa szolgál. 

Minden óvodás és általános iskolás 
gyermeket szeretettel várunk! 

 

              GGyyeerrmmeekkiisstteennttiisszztteelleett  

Már unod a vasárnap délelőtti meséket? 
Szeretnéd hasznosan eltölteni a vasárnap 
egy részét? Akkor itt a helyed!!! Egy 
alkalom, ahol barátokra tehetsz szert, ahol 
játszhatsz, énekelhetsz, bibliai történeteket 
hallgathatsz. Minden vasárnap fél 11-kor a 
templomban kezdjük az istentiszteletet a 
felnőttekkel, a közének alatt kivonulunk és 
átmegyünk a közösségi házba. Gyere el te 
is, nem fogod megbánni! 
 
 

 
 „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  

2013. május 19-én 10:30-kor kezdődik  
az őri református templomban. 

Ezen a pünkösdi istentiszteleten szeretnénk  
az 1943-ban, ’53-ban, ’63-ban, ’73-ban és 
’83-ban konfirmáltakkal együtt hálát adni 
Istennek az Ő megtartó kegyelméért. Az 

Istentiszteletet követően szeretetvendégségre 
várjuk a meghívottakat a gyülekezeti házba. 

Részvételi szándékát kérjük május 12-ig 
jelezze. 

 
 
 

  

               A kereszt árnyékában 

Egy ázsiai legenda szerint élt egy ember, aki 
nagyon szerette a napfényt. Ha csak lehetett, 
süttette magát vele. Az árnyéktól viszont 
irtózott. Ha megpillantotta, félelem és düh 
fogta el. Egyszer aztán döntött, és így szólt: 

- Elegem van az árnyékokból. A saját 
árnyékomból is. Nem tűröm el tovább 
jelenlétét. El fogok futni előle. Árnyéka 
minden nehézség nélkül a sarkában maradt. – 
Még gyorsabban futok! – döntötte el. És még 
gyorsabban futott. És mind gyorsabban és 
gyorsabban rohant. Végül, erejét vesztve, 
holtan esett össze.  

Egy fa alá állva, megszabadulhatott volna az 
árnyékától. De erre nem gondolt, és mások 
sem mondták neki… 

Az ember a bűneitől csak egy fának az 
árnyékában szabadulhat meg: Jézus Krisztus 

keresztjének árnyékában. 

„Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának vére 
megtisztít minket minden bűntől”  

1 János 1,7 

                        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. 
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EEELLLRRRAAABBBOOOLLLHHHAAATTTAAATTTLLLAAANNN   ÖÖÖRRRÖÖÖMMM   

   

Örülni mindenki szeret, vagy legalább is szeretne. Az ember örömvágya nincs életkorhoz, nemhez, 
társadalmi-gazdasági helyzethez kötve, a legerősebb emberi vágyak sorába tartozik. A pár óráig, 
esetleg néhány napig tartó örömért is hihetetlen árat vagyunk képesek fizetni. És mégis milyen sok 
az örömtelen, szomorú ember. Ennek egyik fő oka pedig az, hogy környezetünkben immár jó ideje 
gátlástalan örömrablás folyik.  

Ez a jelenség legtöbbször már reggel elkezdődik azzal, hogy a rádió, a tévé, az újságok ontják 
sokkoló híreiket balesetekről, rablásokról, gyilkosságokról. Ha éppen hazánkban nem történt 
szörnyű baleset, betörés vagy gyilkosság, akkor következnek a külföldi krimikről készült 
tudósítások. A nap bármely szakaszában szinte csak olyan vészhíreket hallhatunk, amelyek 
pillanatok alatt elrabolják örömünket. Óránként érzékeltetik velünk, hogy milyen nagy veszélyben 
van egzisztenciánk, az egészségünk, életünk, gyermekeink. Mi más ez, ha nem tudatos örömrablás? 
És ez az örömrablás egyre nagyobb méreteket ölt.  

Van azonban egy öröm, amiről dicsőséges Megváltónk, Jézus Krisztus így beszélt kereszthalála 
előtt: „Ti azért most szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a 
szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket” (Jn 16,22). 

Jézus itt arról beszél, hogy feltámadása után a benne hívők olyan örömöt kapnak majd tőle, amit 
senki el nem rabolhat (az eredeti görög szó „elrablást” jelent). Vagyis, Jézus itt az öröm különleges 
fajtájáról, az elrabolhatatlan örömről beszél. Ez pedig – úgy gondolom – minden ember számára 
fontos.  

Kétféle öröm van a Biblia szerint: elrabolható és elrabolhatatlan. Ez utóbbit a Jézus által megígért 
és elküldött Szentlélek munkálja az ember szívében. Ez az öröm azért nevezhető igazinak és 
elrabolhatatlannak, mert aki megkapja, attól ezt sem emberek, sem az ördög, sem a nehéz 
körülmények nem tudják elrabolni. Ennek az örömnek forrása és tartalma is egy személy: Jézus 
Krisztus.  

Fontos megértenünk azt is, hogy Krisztus nem örömtablettáról beszél, nem érzelmi energiát ígér, 
nem hormonokat szabadít fel a testünkben, hanem Ő MAGA AZ ÖRÖM. 

Ez az öröm Jézustól függetlenül nem működik, őt kell befogadnom és vele életközösségben élnem. 
És mivel ő „tegnap, ma és mindörökké ugyanaz”, vagyis nem rabja a körülményeknek és a múló 
időnek, ezért nem lehet tőlünk ezt az örömöt, tehát magát Krisztust elrabolni. Őt még a halálunk 
sem rabolhatja el tőlünk, sőt még ez a nagy ellenség is csak hozzá visz közelebb! Ez a magyarázata 
annak is, hogy Pál apostol a filippibeli hívőket úgy biztatja, hogy „örüljetek az Úrban 
mindenkor!”, azaz minden időszakban és minden körülmények között. Mert kicsoda gátolhatja azt 
meg, hogy örüljünk annak a Krisztusnak, akinek kezében az életünk, jövőnk, halálunk, 
feltámadásunk el van rejtve? 

Aki Jézus Krisztust, ezt a hatalmas, Isten jobbján ülő királyt hittel nézi, az azokat a jó híreket 
részesíti előnyben, amit ő Igéjében gazdagon közöl velünk. Aki őt látja a világ történései és 
személyes életének eseményei mögött cselekedni, annak szemében a 2013. esztendő minden ijesztő 
problémája eltörpül, és minden baj, könny, szenvedés közepette is elrabolhatatlan öröme lesz. 

                                         
Balázs Ottó 
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Jó tanácsok a nap kezdéséhez 
 

Megteheted, hogy az új napodat eleve Isten uralma alá helyezed, és akkor egészen 
másként viselkedsz majd napközben, félelem, irigység és gyűlölet helyett szeretet fog 
uralkodni benned. 

Megteheted, hogy 10 perccel korábban kelsz fel, hogy legyen időd imádkozva 
elcsendesedni, hogy közösséged legyen Istennel és az Ő Igéjével. Talán éppen a reggel 
kapott Igére lesz szükséged napközben. 

Megteheted, hogy éppen a környezetedben élő ún. „nehéz emberekért” könyörögsz 
reggelente. Meglátod, hogy nyíltabban közelítesz majd hozzájuk, még akkor is, ha 
igazságtalanok veled szemben, és fájdalmat okoznak neked. 

Megteheted, hogy a nap minden egyes problémáját Isten elé viszed, és akkor a téged 
terhelő felelősséget egészen más dimenzióban látod, sőt még az újságot is más 
lelkülettel olvasod. 

Megteheted, hogy minden képességedet felajánlod Istennek, és így megszabadulsz a 
kisebbrendűségi érzéstől és az irigységtől. Sőt új meg új képességeket fedezel fel 
magadban és élsz is velük. 

Megteheted, hogy egész családodat és a rád bízottakat Isten kezébe ajánlod, és így 
megszabadulsz a fölösleges aggodalmaskodástól. Ugyanakkor megnyílik szemed annak 
meglátására, hogy az általad szeretett embereknek valóban mire van szüksége. 

Megteheted, hogy egész életedet Isten kezébe teszed le, és akkor a mai napon is 
megérzel valamit az örökkévalóság öröméből. És ekkor ennek a napnak is volt értelme 
és célja. 

 
FÜLE LAJOS: NÕTTÖN NÕ 

 
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 
Õ, 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. 

 
 
 

 
FÜLE LAJOS: INGYEN KEGYELME 
 
Ingyen kegyelme őrködik felettem, 
azért ingyen, mert megfizethetetlen, 
hisz érte semmit nem tettem s tehetnék, 
de hálás lennem mindenkor lehet még. 
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ÜÜÜnnnnnneeepppiii   aaalllkkkaaalllmmmaaaiiinnnkkk   
 

Virágvasárnap       /márc. 24./   900 Istentisztelet a Sareptában 
Virágvasárnap        1030 Istentisztelet a templomban 
Virágvasárnap 1500 Istentisztelet a templomban 
Március 25-30. 1800 Nagyheti úrvacsorai előkészítő istentisztelet a gyülekezeti 

házban 
Nagycsütörtök       /márc. 28./ 1100 Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek számára 

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

Nagypéntek           /márc. 29./   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      /márc. 31./   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 és ifjúság műsora 

Húsvét II. napja     /ápr. 1./    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 

 
   

RRReeennndddssszzzeeerrreeesss   gggyyyüüüllleeekkkeeezzzeeetttiii   aaalllkkkaaalllmmmaaaiiinnnkkk   
 

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 

Csütörtök 1430 Bibliaóra a Sareptában 
Péntek 1600 Ifjúsági óra a közösségi házban 

 
  

  
  

    ÁÁllddootttt  HHúússvvééttii  ÜÜnnnneeppeekkeett  KKíívváánnuunnkk!!  
  
  
 


