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ÜÜÜÜÜÜÜÜZZZZZZZZEEEEEEEENNNNNNNNEEEEEEEETTTTTTTT        
            Az Őri Református Egyházközség 
                  húsvéti lapja - 2014. április 

   
HHHúúússsvvvééétttiii   gggooonnndddooolllaaatttoookkk   

„Feltámadt, nincsen itt” 

Alapige: Márk 16,1-8   Máté 28,8-10 

Kedves Testvéreim! 

Nagy szeretettel köszöntöm Üzenet című újságunk minden kedves olvasóját.  

1. A tanítványok szomorúan töltötték a szombat napját. Csendben várták, hogy új hét 
virradjon rájuk. Amikor szombat este megszólalt az ünnep végét jelző trombita, a Jézust 
követő asszonyok közül néhányan abba a boltba siettek, amelyikben a holttestek 
megkenéséhez szükséges illatos keneteket árusítottak.  A Magdalai Mária és Mária a Jakab 
anyja, valamint Salomé igyekeztek minden szükséges dolgot megvásárolni. Az illatos 
kenetekért sok pénzt kellett fizetni, de szívesen meghozták az áldozatot, mert Jézus testéről 
volt szó. A hét első napján alig tudták kivárni, hogy megvirradjon. Kora hajnalban, 
napkeltekor elindultak a sírhoz, hogy Mesterük testét bebalzsamozzák. Csodálatra és 
követésre méltó a szent asszonyok Jézus iránti szeretete és lelkesedése, ami nemcsak 
Nagypéntekig tartott, hanem a kereszt után is kifejezték ragaszkodásukat. Két hete olvastuk a 
Jelenések könyve 2,10-ben „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját”.  

2. Az evangélisták közül Máté tudósít arról, hogy a sírt lepecsételték, és őrséggel őriztették 
(Máté 27,66). Ha ezt tudták volna, lehet, hogy el sem indulnak, hiszen mit is tehettek volna a 
sírt őrző katonákkal szemben. Milyen jó, hogy nem tudunk mindent. Isten tudja, hogy mire 
van nekünk szükségünk. Az asszonyoknak csupán egy gondjuk volt, hogy ki hengeríti el a 
nagy követ a sírbolt bejáratától. Annál nagyobb volt a csodálkozásuk, amikor a sír közelébe 
érve látták, hogy a kő el van hengerítve, és a sír nyitva van. Legtöbbször olyasmi miatt 
aggódunk, ami be sem következik. Jézus nem ok nélkül óv mindenféle aggodalmaskodástól.  
Ő ma is előttünk jár, és megnyitja a lezárt utakat. Ő kész 2014 Húsvétján is rendíthetetlennek 
tűnő köveket elhengeríteni a lábunk elől. Amikor az asszonyok felnéztek, meglátták, hogy a 
kő el van hengerítve. Amíg lefele nézünk, csak a gondokat, bajokat, akadályokat látjuk. 
Húsvétkor élő hittel „nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére” (Zsidókhoz írt 
levél 12,12).  

3. Az asszonyok bementek a sírboltba, ahol egy fényes ruhába öltözött angyalt láttak, de 
észlelték azt is, hogy nincs ott Jézus teste. Mivel nem az a látvány fogadta őket, amire 
számítottak, a meglepetéstől és a félelemtől szinte megdermedtek. Rögtön megszólalt az 
angyal: „Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt” 
(6.v.). Sokszor nem úgy alakulnak az események, ahogyan előre elképzeljük. Énekeljük 
hittel: „Mind jó amit Isten tészen, szent az ő akaratja” (272. dicséret 1. verse). Áldjuk 
Istenünket, aki a javunkat akarja. A bűnös ember ösztönösen megretten a mennyei erőkkel 
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való találkozás során. De a Jézust keresőknek nem kell félni. Felénk is hangzik az áldott 
bíztatás: „Ne féljetek!” Félénk szívünknek naponta szüksége van erre az áldott bátorításra.  

Istennek senki sem állhat ellene. Amikor eljött az ideje Jézus feltámadásának, mit sem ért a 
katonai hatalom, a jól kieszelt terv, a kő lepecsételése. Isten kihozta a halálból a juhok nagy 
Pásztorát.  Minden egyéb erőről pedig kiderült, hogy Istennel szemben semmit sem ér. Jézust 
a halál nem tarthatja fogva, mert ő az élet Ura. A húsvét Isten győzelmének az áldott ünnepe. 
Ennek a győzelemnek az örömében és erejében kíván az élő Jézus minket is részesíteni: „Él a 
Jézus a mi fejünk, keresztyének énekeljünk. Ülvén húsvét ünnepeket, új győzedelmi éneket” 
(347. dicséret 1 verse). 

4. A húsvéti örömhírt csak hit által lehet elfogadni. A húsvéti csoda megértéséhez az Istentől 
jövő hit áldott ajándékára van szükség. Ez a hit még kezdetben nem acélos, hanem 
félelemmel és örömmel vegyített. Az asszonyokat „remegés és döbbenet fogta el”. Márk 
szerint annyira gyenge volt a hitük, hogy „senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek”. 
Milyen jó, hogy Máté már arról számol be, hogy az asszonyok elvitték a jó hírt a 
tanítványoknak. Kérjük Istenünket, hogy erősítse, és növelje hitünket, és tegye szolgálatra 
alkalmassá.  

5. A hit nem maradhat tétlen. Az asszonyoknak el kellett indulniuk, és tovább kellett adniuk 
az angyal szavait. Az engedelmesség útján hitük kristályosodik és erősödik. Máté azt írja, 
hogy félelemmel és nagy örömmel futottak. Nem késlekedtek, nem fásult, lassú léptekkel 
haladtak. Öröm töltötte be szívüket, a boldogság hajtotta a lábukat. Kedves Testvérem! Te is 
add tovább a jó hírt! A halál felett győzedelmeskedett az élet. A félelem, a bűn, a szomorúság 
és a halál útján járó emberek Tőled is hallják: Élő Jézusunk van, aki mindnyájunk életét kész 
bearanyozni. Előttünk megy, megvéd az élet viharaiban, vezet az üdvösség útján. 

6. Az engedelmesség és a szolgálat útján járó asszonyok találkoztak a Feltámadottal. Még ki 
sem értek a temetőből, amikor szembe jött velük, és köszöntötte őket: „Legyetek üdvözölve!” 
Nem akartak hinni a szemüknek, hogy magát a Megváltót látják, de most már dicsőségtől 
sugárzó arccal és testtel. Megszólítja őket, megismétli az angyal szavait. Minden kétséget el 
akar oszlatni. A Jézussal való személyes találkozásnak ma is megvan a lehetősége: imádság, 
és a Biblia olvasása során, a gyülekezetben és a belső szobában. 

Kedves Testvérem! Kívánom, hogy Te is találkozz személyesen a Feltámadottal. Járj a 
bizonyságtétel és a szolgálat útján, és Ő szembejön veled és megszólít. Te pedig alázattal 
borulj le előtte, és Ő megszenteli életedet.  

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

 Pótor János lelkipásztor 
 

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

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

(Spurgeon)  
 
„Mikor mi még csak a nagypénteket láttuk, Isten már akkor a 
húsvétot látta, s csak azért mutatta nekünk előbb az árnyékot, hogy 
előkészítsen a fényre.”  

(Ravasz László)  
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GGGyyyüüüllleeekkkeeezzzeeettt   éééllleeetttééérrrőőőlll   

ÖÖÖkkkuuummmeeennniiikkkuuusss   iiimmmaaahhhéééttt   
Hálaadással számolhatunk be a kedves Testvéreknek, hogy Isten kegyelméből idén is áldott 
alkalmakon lehettünk együtt felekezeti különbség nélkül ökumenikus imahetünkön 2014. 
január 19-26-ig. Ebben az évben, a Kanadában élő keresztyének azt kérték, hogy a világ 
keresztyénei az 1Kor 1,1-17 igeszakasz üzenetén gondolkodjanak el az egyházról, az 
összetartozásról, az ökumenéről.   

Imahetünk vezérigéje: Hát részekre szakítható-e Krisztus? Rájövünk, hogy Pál provokatív 
kérdése imádságra és önvizsgálatra buzdító örömteli kihívás lehet, mind egyéni, mind 
közösségi életünkben. A bibliai szöveg és az istentisztelet menete lehetőséget ad arra, hogy 
ezt a kihívást újragondoljuk, saját körülményeinket is figyelembe véve. A nyolc nap 
alkalmainak vezérfonala, hogy a Jézus Krisztusban hívők Isten egy népévé válnak, mert 
közelebb kerülnek Istenhez a Szentlélek terve szerint.  

Pál apostol gondolatai naponta egy-egy mai problémát juttatnak eszünkbe, mert arról szól az 
apostol, hogy az egyház hiánytalanul megkapta az Isten kegyelmi ajándékát. Hangsúlyozni 
kell azonban, hogy nem a hívek kapták ezt külön-külön, hanem az egyház. S miután Jézus 
Krisztusban kapta ezt az ajándékot, azért Isten nem tartott vissza semmit abból. Hát részekre 
van-e osztva Krisztus? Nem élhetünk az egyes keresztyén közösségeink magányában azt 
feltételezve, hogy megvan az egység. Hajlandók, és képesek kell, hogy legyünk egymás lelki 
ajándékait elfogadni. Ez egy lépéssel tovább vezet azon, hogy megnevezzük azt a lelki 
ajándékot, amelyet nekünk kell másoknak nyújtanunk. Arra szólít fel, hogy tekintetbe 
vegyünk másokat, és meglássuk bennük azokat a lelki ajándékokat, karizmákat, amelyek 
Krisztus egész testét gazdagíthatják.  

A szolgálattevők a következők voltak: 

január 19. vasárnap         Perhát Levente - református lelkész - Őr 

január 20. hétfő               Reznek Ádám – római katolikus káplán – Mátészalka 

január 21. kedd                Orosz István – görög katolikus esperes – Hodász 

január 22. szerda              Nyíri János – református lelkész - Gergelyiugornya 

január 23. csütörtök         Dr Makrai Tibor – főorvos, református gondnok - Mátészalka 

január 24. péntek             Baracsi Zsolt – református lelkész – Petneháza 

január 25. szombat          Balázs Ottó – református presbiter - Őr 

január 26. vasárnap          Pótor János – református lelkész – Őr    /Úrvacsora/   

Perhát Levente b. lelkipásztor    

HHHaaannngggvvveeerrrssseeennnyyy   gggyyyüüüllleeekkkeeezzzeeetttüüünnnkkkbbbeeennn   
2014. március 23-án, a vasárnap délelőtti istentiszteleten Pótor János nagytiszteletű úr 
szolgált Máté 27. rész 47-56-ig terjedő versek alapján, ami Jézus Krisztus kínszenvedéséről 
tanított bennünket. Jézus nem állt ellent, pedig ha valakinek, őneki lett volna hatalma 
ellenállni, Istentől még nagyobb hatalmat, erőt kapott ahhoz, hogy tudja szelíd megadással 
hagyni, hogy beteljesedjék az Írás. Buzdít bennünket az igei tanítás, hogy krisztusi döntés 
legyen életünk minden helyzetében.  

Az igehirdetést követően Pótor János Nagytiszteletű úr köszöntötte Sepsy Károly 
nyugalmazott orgonaművészt, lelkipásztort, aki kedves feleségével, fiával és menyével 
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érkezett gyülekezetünkbe. Elmondta, hogy nagy szeretettel készült erre az alkalomra, hálás 
Istennek, hogy böjt első vasárnapján itt lehet közöttünk. Hálás szívvel mondta – utalva arra, 
hogy lelkipásztorunk az elmúlt héten a Szentföldön járt –, hogy nagy dolog a Megváltó 
lábnyomán járni.  

Öt orgonaművet adott elő: 

I. Händel: Concerto-A dúr. A concerto a barokk korban alakult ki, melyben váltakoznak a 
főrészek és a kisebb szólamok, szinte feleselnek egymásnak.  

II. Bach: Korál előjáték. „Ó ember sirasd nagy bűnödet”. Most böjt idején nekünk szól ez az 
üzenet. Elmondta a művész úr, hogy meghívására a debreceni Nagytemplomban szolgált 
Kistétényi Melinda orgonaművész, aki mikor ezt a művet játszotta, hullottak a könnyei a 
billentyűkre. Lehet bűneink, fájdalmunk, gyászunk idején Istentől kapott erővel azokat 
csendben viselni, elsiratni – ezt sugallta szívünkbe ez a drága mű.  

III. Pachelbel által írt mű volt, az általunk is jól ismert 184 dicséretünk: „Krisztus ártatlan 
Bárány, Ki mi értünk megholtál” feldolgozása. Böjtben az a feladatunk, hogy szemléljük 
Jézus Krisztus keresztjét.  

IV. Dubois: In Paradisum. A Biblia első lapjain olvashatunk arról, amikor az ember bűntelen, 
romlatlan volt, örült annak, amit az Isten adott neki. Mintha madárdalt hallanánk, vagy 
patakcsobogást, romlatlan öröm tölti el a szívet.  

V. Walter: Concerto - h moll. Három tételes orgonaverseny, ezt a művész úr sokat játszotta 
esküvők alkalmából a Nagytemplomban, ahol 42 évig szolgált.  

Befejezésül művész úr megemlékezett pár szóban édesapjáról, munkásságáról, aki 1895. 
augusztus 26-án született Gacsályban. Gyülekezetünk lelkipásztora ajándék átadásával 
köszönte meg művész úr szolgálatát, mely mindnyájunk épülését szolgálta. A jó Isten áldja 
meg művész úr és lelkipásztoraink életét, hogy az Istentől kimért ideig szolgálják az Urat a 
zene útján és igehirdetésekkel.  

Kiss Andrásné gondnok 
 

HHHiiittttttaaannnoookkktttaaatttááásss   222000111444...   ssszzzeeepppttteeemmmbbbeeerrrééétttőőőlll   
Kedves Szülők, Nagyszülők! 

2013. szeptember 1-jén lépett életbe az új közoktatási törvény, mely szerint az állami és 
önkormányzati általános iskolák 1. és 5. évfolyamán, felmenő rendszerben, egy új tantárgy, 
az erkölcstan került bevezetésre. E tantárgy helyett azonban választható az Őri 
Református Egyházközség által szervezett hit- és erkölcstan óra. Így a református hit- és 
erkölcstan is a kötelező tanórai foglalkozások részévé vált, mint államilag elismert tanóra és 
tantárgy. 

Tisztelettel kérem a kedves Szülőket, hogy amikor 2014. április végén beíratják 1. 
osztályba gyermekeiket a 2014/2015-ös tanévre, nyilatkozzanak úgy, hogy gyermeküket 
református hit- és erkölcstan órára íratják be az erkölcstan helyett. Ugyanezt szeretném kérni 
az 5. évfolyamra belépő tanulók szüleitől is. Nekik 2014. május 20-ig kell nyilatkozniuk 
arról, hogy a református hit- és erkölcstan órát választják.  

Én személy szerint, mint gyakorló anya, nagyon fontosnak és szükségesnek tartom, hogy a 
gyermek minél hamarabb megismerje a bibliai életszemléletet, bibliai értékeket. Egyik 
kedves igém a Példabeszédek 22, 6 „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha 
megöregszik, akkor sem tér el attól.”  
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Nekünk, szülőknek, nagyszülőknek Istentől kapott felelősségünk és nagy kiváltságunk 
törődni gyermekeink lelki fejlődésével is. A gyermek is vágyik a szeretetre, a Krisztusi 
szeretetre, törődésre, gondviselésre. Minél korábban ismeri meg az Úr Jézust, annál tovább 
élhet boldog, hívő életet. Ilyen korban még nagyon fogékony az énekekre, bibliai 
történetekre, imádságra, amire valójában mindnyájunknak szüksége van. Ez a nemzedék ránk 
van bízva. Továbbítanunk kell számukra az evangéliumi értékeket. 

Mint hívő embernek és református hittanoktatónak, kötelességem, hogy elvigyem az 
evangéliumot minden gyermeknek. Nekik többre van szükségük, mint csupán vallásos 
nevelésre. Be kell mutatnom nekik Isten csodálatos megváltását, amit az Úr Jézusban 
mutatott meg. Egyedül neki van hatalma arra, hogy üdvözítse, megváltoztassa és megtartsa a 
gyermekeket is, az én felelősségem pedig az, hogy továbbadjam számukra Isten Igéjét 
hitelesen, igeszerűen, gyermekszerűen. 

A hit és erkölcstan óra, a hittanóra, a gyermekistentisztelet egy nagy lehetőség, hogy 
gyermekeink megismerjék az Urat, és azt a lelki többletet, amire szükségük lesz egész életük 
során. 

Jézus mondja a Márk evangéliuma 10. részének 14. versében „Engedjétek hozzám jönni a 
kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.” 

Tisztelettel: Balázsné Dicső Zsuzsanna (református hittanoktató) 

 

TTTííízzz   ééévvveeesss   aaa   SSSaaarrreeeppptttaaa   
Egyházközségünk 1993 májusában kezdte meg az idősek segítését nappali ellátás 
formájában. Az intézmény ekkor kapta a „Sarepta” nevet, bízva abban, hogy „a vékabeli liszt 
és korsóbeli olaj nem fogy ki” (1Kir 17,16). 

2002-ben a Széchenyi Terv keretében 162 millió 
forintot nyertünk bentlakásos idősek otthona építésére. 
2003 végére elkészült a korszerűen kialakított 
háromszintes épület, már csak az engedélyeket kellett 
beszerezni. 2004. február 19-én megnyílt a bentlakásos 
idősek otthona 49 férőhellyel a rászoruló, önmagukat 
ellátni nem tudó idősek előtt.  

Az épületben az akadálymentes közlekedés biztosított, a 
szinteket tágas lift köti össze. A kétszemélyes 
lakrészekben egy kis előtér, fürdőszoba és lakószoba található. Lakóink számára teljes körű 
ellátást biztosítunk, napi háromszori étkezést, igény szerint diétát is.  Szakképzett dolgozók 
gondoskodnak az ellátottakról. 

Az elmúlt 10 évben folyamatosan bővítettük, fejlesztettük az Otthon épületét. Jelenleg 76 
férőhelyes a Sarepta, közel 30 fővel több lakót tudunk ellátni, mint kezdetben.  

2010-ben az Otthon szomszédságában pihenőparkot alakítottunk ki, hogy ezzel is 
kellemesebbé tegyük lakóink életét. 

Idén márciusban már a 200. lakó költözött be az intézménybe. Külön öröm, hogy már több 
őri származású lakónk is van, akik szeretteik közelségében, biztonságban, méltó 
körülmények között tölthetik időskorukat. Hála legyen az Úrnak, hogy mindeddig 
megsegített bennünket az építkezésekben és az idősekkel való szolgálatban is.  

"Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába 
vigyáznak rá az őrök." (Zsoltárok 127,1 ) 
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Ellátottaink számára igyekszünk minél színesebbé 
tenni a hétköznapokat, számos programmal, 
foglalkozással tesszük hangulatossá mindennapjaikat.  

Fontosnak tartjuk, hogy a mindennapi testi 
szükségletek kielégítése mellett, a lelki táplálék is 
naponta az „asztalra kerüljön”. Erre nagyon jó 
lehetőség az, hogy minden reggel áhítattal kezdjük a 
napot. Szerdánként imaórát tartunk azok számára, akik 
mélyebben kívánják tanulmányozni a Szentírást. 
Csütörtök délutánonként bibliaóra van, minden 

vasárnap délelőtt és egyházi ünnepen istentiszteletet tartunk. Intézményünk gyakori, szívesen 
látott vendégei a helyi óvoda és általános iskola gyermekei és fiataljai. 

Örömmel és Isten iránti hálaadással tekintünk vissza az elmúlt évtizedre, hogy naponta 
megtapasztalhattuk az Úr nagy kegyelmét és szeretetét. Hálát adunk, hogy az évek során 
megőrzött és megsegített bennünket ebben a szolgálatban. Isten áldását kérjük a jövőben is, 
Ő adjon hitet, erőt, türelmet és szeretetet, hogy alázattal tudjuk végezni munkánkat az idősek 
között. 

„Öregkoromban se vess el engem, 
ha elfogy az erőm, ne hagyj el!” 

   (Zsolt 71,9)  Repelikné Miksi Andrea 

FFFaaarrrsssaaannnggg   
„… hogy szívünkben a kedv víg és derűs maradjon!” 

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 21-én zenés farsangi 
mulatsággal igyekeztünk elbúcsúztatni a 
hideget.  

A 80 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 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 jelenete zárta.  
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Délben a farsang jellegzetes ételét a fánkot fogyaszthatták el a résztvevők. Végül Ágoston 
Anita előadóművész élő zenés produkciója következett. Nem jelentett akadályt a térd és a 
lábfájás sem. A hangulat tetőfokán még a bottal, járókerettel és kerekesszékkel közlekedők is 
vígan mulattak. Az otthon dolgozói odafigyeltek mindenkire, hogy a lehető legjobban érezze 
magát. A késő délutánig tartó program feledhetetlen maradt a megjelentek számára. 

Ádámné Rácz Lívia 
     

BBBeeerrreeekkkfffüüürrrdddőőőiii   nnnyyyááárrr!!!   
Idén újra megszervezzük gyülekezeti táborunkat, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a 
családokat, gyermekeket, fiatalokat, 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 várják a jelentkezőket! 

Gyülekezeti támogatással és pályázatok segítségével megpróbáltuk egészen alacsonyra 
csökkenteni a részvételi díjat. 

A tábor helye: Berekfürdő, Református Ifjúsági Ház. Időpont: 2014. augusztus 4-8-ig. 

Részvételi díj: gyerekeknek 10.000 Ft, felnőtteknek 15.000 Ft, ami magában foglalja az 
utazást, szállást, napi háromszori étkezést, és a strandbelépők árát.  

Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet május15-ig, 5.000 Ft előleg befizetésével. 

Érdeklődni, bővebb felvilágosítást kérni a lelkészi hivatalban, valamint Ádámné Rácz 
Líviánál és Balázsné Dicső Zsuzsannánál lehet.  

Szeretettel várjuk a Testvérek jelentkezését! 

 

HHHúúússsvvvééétttiii   llleeegggááátttuuusssuuunnnkkk   bbbeeemmmuuutttaaatttkkkooozzziiikkk   
Tisztelt Presbitérium, Kedves Gyülekezet! 

Nemes Vitoldnak hívnak és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, harmadéves 
lelkész szakos hallgatója vagyok. Debrecenben születtem és a Nagyerdei Református 
Gyülekezethez tartozom, ahol az ifjúsági szolgálatokban vállalok ifi vezetést heti 
rendszerességel. 

A mostani húsvét ünnepén az egyetemen lezajlott legációs választást követően, abban az 
örömben részesülhettem, hogy Őr és Rohod egyházközségeiben végezhetem ünnepi legációs 
szolgálataimat. Már izgatottan várom az alkalmat, hogy megismerhessem mindkét 
gyülekezetet és szeretetben végezhessem ottani szolgálataimat. Ez úton is szeretném 
megköszönni a magam és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nevében is a 
legátusként való fogadásomat.  

Tisztelettel: Nemes Vitold 
 

"A kő nem azért volt elgördítve a sírról, hogy Jézus 
kijöhessen - hanem hogy a tanítványok bemehessenek." 

  (Peter Marshall) 

"Jézus sírboltja azért híres, ami NINCS BENNE"  
(Sam Morris)
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Feltámadt Krisztus 

Fontos tudni, érteni és hinni a húsvéti csodát 
Egy igazság van: Krisztus meghalt, de van tovább 
Legyőzte halállal a halált és feltámadt harmadik napra 
Teérted, énértem és sokakért az Isten ezt megadta 
Átmenni a halálból az életre csak Krisztussal lehet 
Mert a bűneid bocsánatáért a keresztre szegeztetett 
A húsvét igazi, meghitt ünnep akkor lehet Neked 
Drága Jézust befogadva, mert Éretted sokat szenvedett 
Tudod mit élt át az Isten Fia, a bűnös, hitetlen emberektől? 
Kedves, szótlan, alázatos maradt miattuk szeretetből 
Ruháján is osztoztak, töviskoronát kapott  
Isten Fia ezt érdemelte, hogy a földön lakott? 
Sosem nézett le egy szegény nagy beteg embert sem 
Zúgolódó tömeg mégis a keresztre feszítette 
Te hova kívántad volna Krisztust, hol a helye? 
Ugye ha akkor éltél volna, te nem kívántad volna a keresztre? 
Siess, mert ma még nem késő, fogadd be őt a szívedbe! 

                                                                   Czomba Sándorné 
 

 

Siklós József:  

Hétköznap Jézussal 

Nem híg romantikát, 
nem múló hangulatot, 
nem szalmaláng-tüzet - 
de azt kérem, Uram: 
hűséggel, komolyan 
járhassak mindig veled. 

Hétköznapokon át 
és súlyos terhek alatt 
lépteim úgy vezesd: 
legyen fénylő jelem, 
hittel vállalt jelen, 
utam, sorsom: a kereszt. 

Hordoztad válladon, 
vállaltad vasszögeit 
s a töviskoronát. 
S mert ott hullott a vér  
énértem, bűnösért: 
követlek mindenen át. 

Húsvét titkát hiszem. 
A véres, durva kereszt 
tudom, nem vereség. 
Ha itt időm letelt 
s magába zár a föld: 
fölöttem nyílik az ég. 

Hétköznapokon át 
és súlyos terhek alatt 
bátran helytállni jó! 
Örök életünk van, 
így munkánk az Úrban 
sosem hiábavaló. 

 

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! 

A gondviselés kinyitja a második ajtót, amikor az első becsukódik. (Spurgeon) 

 

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. 
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BBBiiibbbllliiiaaa   tttaaalllááálllóóósssoookkk   MMMiiinnndddeeennnkkkiiinnneeekkk   aaa   hhhúúússsvvvééétttiii   üüünnnnnneeepppkkkööörrrhhhööözzz!!!   
1. Nyírják, mégse haja nő, tűri, hogy levágják, javát páskaáldozatként lakomának szánták.   

2. Korán kiállt, azt mondják, jelzi a napot, egyszer meg egy tanítványt jól megríkatott.  

3. Egyetlen volt Izráelben, sokan felkeresték, húsvét, pünkösd, újév napját benne ünnepelték. 

4. Teremtmény, de nem a földön él. Küldött, aki igazat beszél.  

5. Kerek, mégse kerék, puha, ha kovászos, ám ha kovásztalan, kemény, mint egy lábos.  

6. Kő ajtaja, kőből terme, kőágyon pihennek benne.  

7. Szenvedés és átok fája, mégis áldás a virága.  

8. Halász volt, ám egyszer olyan sok halat fogott, hogy a vétkeit megbánva térdére rogyott. 

9. Míg nem látom, nem hiszem – mondta kételkedve. - Én Uram, én Istenem! – hajolt rá a sebhelyes 

kezekre.  

10. Ruháját szaggatta, még se volt megszállott. Gyűlölet uralta őt s a Nagytanácsot.  

11. Kezét jól megmosta, pedig nem volt piszkos. Lássák, nem miatta hal meg Jézus Krisztus. 

12. Gyilkos volt, de a nép nevét kiáltozta: az ártatlan helyett élni választotta. 

13. Jézus szerint itt van köztünk mégis láthatatlan, határán útlevél nélkül léphetünk át nyomban. 

14. Falat kenyér, korty bor arra emlékeztet, Jézus kínhalála számunkra új kezdet. 

15. Nem tudomány, mégis erős bizonyosság, reménység, bizalom, szívbéli orvosság, a kételkedőnek 

viszont csak bolondság.  (írta és gyűjtötte: Miklya Zsolt) 

A megfejtéseket, kérjük a lelkészi hivatalba eljuttatni 2014. április 27-ig. A megfejtők között május 
4-én, a délelőtti istentiszteleten értékes ajándékokat sorsolunk ki. 

ÓÓÓvvvooodddááásssoookkk   ééésss   iiissskkkooolllááásssoookkk   fffiiigggyyyeeellleeemmm!!!   

Gyermek és Ifjúsági Konferenciánkat idén is megrendezzük, immáron 31. alkalommal! A 
Konferencia témája: Szólj Uram! Sámuel élete Időpontja: 2014. július 15 -19-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! 
 

ÖÖÖrrrööömmmhhhííírrr   KKKllluuubbb   

Április 18-án, Nagypénteken,  
9 órától 12 óráig 

Örömhír Klub lesz a gyermekeknek, a 
Közösségi házban (játék, barkácsolás, 

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

Minden óvodás és általános iskolás 
gyermeket szeretettel várunk! 

  
  

GGyyeerrmmeekkiisstteennttiisszztteelleett  

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 
játékok (hinta, csúszda)… 

 Zsuzsa néni 
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AAA   jjjóóó   pppááássszzztttooorrr   éééllleeetttéééttt   aaadddjjjaaa   aaa   jjjuuuhhhoookkkééérrrttt   

Évekkel ezelőtt példátlan önzetlenséggel áldozta fel életét egy ismeretlen Washingtonban, 
amikor egy repülőgép a jeges Potomac folyóba zuhant. Hősi tettének szemtanúja a mentésre 
érkezett helikopter személyzete volt, amelynek tagjai megpróbálták felszedni a folyóban 
vergődő túlélőket. A pilóták megfigyelték, hogy egy középkorú férfi egymás után adogatja a 
szerencsétlenül járt utasokat a helikopteres mentőnek. Jellel értésére adták, hogy most már ő 
van soron, ennek ellenére az illető mindig továbbadta másoknak a kötelet. Miután ilyen 
módon öt embert sikerült a helikopterre biztonságba helyeznie, a férfi segélykiáltás nélkül 
elmerült a folyóban. „Soha nem láttam ekkora áldozatkészséget – mondta a helikopter egyik 
pilótája. – Őszintén bevallom: könnyek szöktek a szemembe, és azt hiszem, az az ember 
rászolgált a könnyeimre. Igazi nemes jellem volt, és valódi hős”. 

A mi szívünket is megindítja, hogy egy feláldozta magát öt másikért. De hogy érint 
bennünket az a tény, hogy a Golgota keresztjén egy hajlandó volt életét mindenkiért odaadni? 
Krisztus, az igaz, meghalt a nem igazakért. A Tökéletes, a Tiszta magára vette minden ember 
vétkét, meghalt érted és értem. Mit felelsz neki, az Isten Fiának? 

Várja a válaszodat! 

LLLooocccsssooolllkkkooodddjjjuuunnnkkk   

Adjon a jó Isten, Boldog ünnepeket! 
Mindenféle jókkal lásson el titeket. 
Az öreg nagyapám ily köszöntőt hagyott, 
Örvendjetek vígan, Jézus feltámadott. 
Öröm ez tinéktek, énnekem és másnak, 
De én is örülök a hímes tojásnak. 
Adjanak hát nékem néhány piros tojást, 
Hogy jó kedvvel menjek az utamra 
tovább. 
 

FFFüüüllleee LLLaaajjjooosss   „„„MMMeeegggooossszzztttjjjaaa””” 

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

FFFüüüllleee   LLLaaajjjooosss   „„„KKKiii   aaakkkaaadddááálllyyyooozzzhhhaaattt   mmmeeeggg???”””   

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

 

SSSzzzííínnneeezzzőőő    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A türelem és alázat a legbiztosabb jelei annak, hogy növekedsz a szeretetben.   (John Wesley) 

A gyertya nem egy pontra világít, hanem fényt áraszt maga körül. Így kell, hogy a keresztyén 
ember is mindenkinek, kicsinynek és nagynak egyaránt áldást sugározzon.            (Spurgeon) 
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NNNaaagggyyycccsssüüütttööörrrtttööökkkiii   vvvééégggrrreeennndddeeellleeettt      

Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, 
amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: "Vegyétek, 
egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre." Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: "E 
pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én 
emlékezetemre." Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak 
halálát hirdessétek, amíg eljön. (1Kor 11,23-26) 

Talán a világtörténelem legsötétebb éjszakája volt a nagycsütörtöki, amikor a páskavacsorán 
Júdás átvette Jézustól a falatot, és eltávozott, majd megjelent egy katonai csapat élén, hogy 
áruló csókkal jelt adjon a Mester elfogására. Az emberi gonoszságnak ebben a sötétségében 
hirtelen kigyulladó reflektorfényként születik meg Jézus válasza az árulásra és az emberi 
gonoszságra: a nagycsütörtöki végrendelet. Ez a végrendelet a Bibliában több helyen is 
olvasható, mint az úri szent vacsora szereztetésének igéje, Jézusnak azzal a meghagyásával, 
hogy majd halála után „ezt cselekedjétek, az én emlékezetemre”. Amikor egy gazdag ember 
végrendeletéről van szó, a végrendelkező halála után mindenki izgalommal várja, hogy a 
jegyző felbontsa és ismertesse annak tartalmát – ám a Bibliában nem egy gazdag embernek, 
hanem a királyok Királyának és uraknak Urának végrendeletét olvashatjuk.  

A végrendelet tartalmáról most kiemeljük, hogy az ott tartja hitünket a kereszt mellett. „Az 
Úrnak halálát hirdessétek…”! Jézus tehát azt akarta, hogy soha ne feledkezzünk el arról, 
ami egykor a kereszten értünk történt. Ne feledkezzünk el arról, hogy ott ő maga szenvedte el 
bűneink igazságos büntetését, és hogy nem Pilátus és nem a zsidó főpapok, de nem is Júdás 
árulása miatt került oda, hanem miattunk és érettünk. Jézus azt akarta, hogy követői mindig 
hittel nézzenek a keresztre, s gondoljanak arra, hogy bűneik akkor és ott tökéletesen 
megbocsáttattak. Ő azt akarta, hogy az övéi, valahányszor az úrvacsorát magukhoz veszik, 
emlékezzenek arra, és erősödjenek meg abban a hitben, hogy Jézus a végrendeletében nekünk 
hagyott ajándékát (bűnbocsánat, örökélet) soha nem változtatja meg!  

Az úri szent vacsora szentsége ugyanakkor arra is emlékeztet, hogy Krisztus nem maradt a 
kereszten, mert feltámadása után felment a mennybe, és az Atya jobbjára ült, és ott uralkodik 
„amíg eljön” majd testben vissza, hatalommal és dicsőséggel. Krisztus úgy rendelkezett, 
hogy az úrvacsorát gyakorló követői hitükkel őt a mennyben keressék, és vele hit által 
egyesüljenek, belőle hit által részesüljenek. Mert a nagycsütörtöki végrendelet igazi öröksége 
és legnagyobb kincse maga, Krisztus! Erre a titokra utalnak a szereztetési igék szavai: „... az 
én testem …”, „… az én vérem …”. 

 Az úrvacsora jegyei felfelé, az élő, feltámadott, mennyei Krisztusra mutatnak, akivel az 
úrvacsora jegyeit magához vevő hívőt a Szentlélek összekapcsolja. Olyan jó, hogy a 
nagycsütörtöki végrendeletet nem lehet megváltoztatni, mert Jézus Krisztus nem változik 
meg soha. A bűnnel küszködő hívő embernek nagy szüksége van arra, hogy Jézus keresztjére 
ismételten hittel felnézhessen.  Földi életünk nagy öröme, hogy megerősödhetünk a 
Krisztusban való elrejtettség hitében, és átélhetjük azt, hogy mindenre van erőnk a 
Krisztusban. Mivel Isten gyermekeit ezekben a dolgokban erősíti az úrvacsora, ezért 
számunkra ez szentség, amiben részesedni nagy kiváltság, és a hitben való megerősödés 
áldott alkalma. Legyen hát hála a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak, ezért a nagycsütörtöki 
végrendeletért!  

Balázs Ottó  

Gyülekezetünkben úrvacsorára Nagycsütörtökön és Húsvét I. napján lesz lehetőség. 
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„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  
2014. június 8-án 10:30-kor kezdődik az őri református templomban. 

Ezen a pünkösdi istentiszteleten szeretnénk  
az 1944-ben, ’54-ben, ’64-ben, ’74-ben és ’84-ben konfirmáltakkal együtt  

hálát adni Istennek az Ő megtartó kegyelméért.  

Az Istentiszteletet követően szeretetvendégségre várjuk a meghívottakat a Gyülekezeti házba. 
Részvételi szándékát kérjük május 1-ig jelezze.

ÜÜÜnnnnnneeepppiii   aaalllkkkaaalllmmmaaaiiinnnkkk   
Virágvasárnap      /ápr. 13./   900 Istentisztelet a Sareptában 
Virágvasárnap        1030 Istentisztelet a templomban 
Virágvasárnap 1500 Istentisztelet a templomban 
Április 14-19. 1800 Nagyheti úrvacsorai előkészítő istentisztelet a gyülekezeti 

házban 
Nagycsütörtök       /ápr. 17./ 1030 Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek számára 

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

Nagypéntek           /ápr. 18./   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. 20./   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. 21./    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!! 


