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ÜÜÜÜÜÜÜÜZZZZZZZZEEEEEEEENNNNNNNNEEEEEEEETTTTTTTT        
    Az Őri Református Egyházközség 
      húsvéti lapja - 2015. április 

   

HHHúúússsvvvééétttiii   gggooonnndddooolllaaatttoookkk   
„Feltámadt, nincsen itt” 

„Látta az Urat” 
Alapige: János 20,1-18 

Kedves Testvéreim! 

Nagy szeretettel köszöntöm gyülekezeti újságunk minden kedves Olvasóját. Az evangélium 
bizonyságtétele szerint a Magdalai Mária látta meg elsőként a feltámadott Urat (Márk 16,9; János 
20,11-18). Ő a Jézus által meggyógyított asszonyok egyike, akiből Jézus „hét ördögöt” űzött ki 
(Lukács 8,2). A Jézus körül szolgáló asszonycsoport egyik tagja, akik Jézust Galileától egészen a 
keresztrefeszítéséig követik, segítenek a sírba tételnél, illatos keneteket vásároltak, hogy megkenjék 
vele Jézus holttestét, ők vették észre először, hogy húsvét hajnalán üres Jézus sírja. János 
evangélista szerint a Magdalai Máriának jelent meg először a feltámadott Úr.  

Három dolgot szeretnék kiemelni a mai igéből, ami jól szemlélteti Mária lelki fejlődését: sírt, 
megfordult és hírül adta a tanítványoknak azt, amit látott és hallott. 

Az út eleje és vége között nagy különbség van. Az elején egy kétségbeesett síró asszonyt látunk, 
teljes reménytelenségben. Az út végén már boldogan megy azokhoz, akikhez Jézus küldte. Szíve 
tele van örömmel, mert Jézus feltámadt, és találkozott vele. A két pont között van a nagy fordulat, 
amikor a sírást öröm váltja fel. Kívánom, hogy mindnyájan találkozzunk a Feltámadottal, hogy 
életünk örömteli, és reményteljes legyen. 

A húsvét nagy örömhíre az, hogy a feltámadott Jézussal ma is lehet találkozni. Ma is valóságos 
fordulatot hoz létre ez a találkozás az emberek életében. Ezért nézzük meg ezt a három lépcsőfokot, 
köztük a legfontosabbat: a nagy fordulatot. Közben mérjük fel, hogy hol tartunk mi ezen az úton, 
hogyan kerülhetünk közelebb a mi Urunkhoz.  

1. „Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt.” Az első lépcsőfok leírása nagyon rövid, de tanulságos. 
Mária is kiment húsvét hajnalán azokkal az asszonyokkal, akik a kor szokása szerint illatos 
szerekkel akarták bekenni a holttestet. Meglepődve látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Nem 
is megy tovább, hiszen arra gondol, hogy ellopták Jézus holttestét a sírból. Nincs határa az emberi 
gonoszságnak, még holtában sem hagyják békén Jézust.  

Azonnal elfutott, hogy megmondja ezt a tanítványoknak. Már tényként közli, hogy „elvitték az Urat 
a sírból”. Pedig csak azt látta, hogy a kő nincs a helyén. A szomorú szívben szomorú, téves 
gondolatok születnek. „Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj” (Lukács 6,45). Isten azt 
szeretné, hogy örömmel és hálával legyen tele a szívünk.  

Péter és János futva mentek a sírhoz, hogy meggyőződjenek arról, hogy mi történt. De csak annyit 
tudtak megállapítani, hogy a sír üres. Mária minden bizonnyal nem tudott velük együtt futni. Mire ő 
ismét visszaért a sírhoz, valószínűleg már Péter és János nincsenek is ott. Ekkor állt a sírbolton 
kívül és sírt. Ekkor szakadt rá teljes súlyával a magány. Nincs senki, akivel megoszthatná bánatát. 
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Nincs senki, aki átölelje. Csak sírni tudott. Egyedül maradt gyászával és bánatával. Sok embernek 
ismerős ez a fájdalom. Amikor a baj nem jár egyedül, amikor senkire se lehet számítani. Amikor az 
emberélet útjának a felén túl, kénytelen valaki megállapítani, hogy régi álmai már nem fognak 
beteljesedni. Amikor a szülők és a gyerekek közti szakadék már nem hidalható át. Amikor valaki 
elveszíti munkahelyét, és kilátástalanná válik a jövő. Amikor egy orvosi vizsgálat során kiderül, 
hogy betegsége gyógyíthatatlan. Amikor valaki elveszíti házastársát, és úgy tűnik, hogy már 
egyedül kell leélni az életét. Ilyenkor lehet szívből sírni. Ezt tette Mária is.  

2. Van azonban folytatás. Amikor behajolt a sírboltba, két angyalt látott meg, akik megkérdezték: 
„Asszony, miért sírsz?”. Milyen jó, már nincs egyedül. Vannak, akik megszólítják, akik segíteni 
akarnak. De ettől még csodálatosabb dolog történik, amikor megfordul, és meglátja Jézust, aki 
szintén megkérdezi: „Asszony, miért sírsz?”, majd nevén szólítja: „Mária”.  

A teljes kétségbeesettségben történik valami. Isten nem hagyja magára Máriát. Azzal az eszközzel 
nyúl bele Mária életébe, amivel a világot teremtette, az Ő igéjével. Először igét hall Mária, aztán 
pedig felismeri a feltámadott Jézust. A mennyei Atya minket sem hagy magunkra bánatunkban. 
Követet küld, aki által vigasztal. Ma már ritka a mennyei követ, de angyallá válhat az a hívő testvér, 
aki szeretettel beszél azzal, aki kétségbe van esve. Hasonló terheket hordoz ő is, de már nem 
egyedül hordozza. Megtörténhet az is, hogy istentiszteleten szólít meg az ige erőt adó ereje. 
Hallgassuk mindig úgy az igét és az igehirdetést, hogy az nekünk szól.  

Amikor Jézus megszólította a síró Máriát, ő megfordult és azt mondta, hogy Mester. Mindenkit név 
szerint ismer a mi Atyánk. „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy” 
(Ézsaiás 43,1). Zákeust is nevén szólítva hívta le a vadfügefáról. Téged is, engem is, név szerint 
ismer a mi Urunk. Egy kicsi, de nagyon fontos mozdulatot minden kétségbeesett és segítségre 
vágyó embernek meg kell tennie. Oda kell fordulni a minket megszólító Jézus felé. Ezt tette Mária 
is és ekkor győződött meg arról, hogy nem a kertész, hanem Jézus szólította meg. A megfeszített 
Jézus feltámadt és él! Ez volt a nagy fordulat az ő életében. Bizonyos lett abban, hogy amit Jézus 
földi életében ígért az most beteljesedett.  

Kedves Testvérem! Húsvétkor teljes reménységgel fordulj oda a téged megszólító Jézus felé. Ez az 
odafordulás a megtérés, amikor szemébe nézek és elfogadom a bűnbocsánatot, a segítséget, a 
kegyelmet, a felkínált örök életet. Sok ember életében ez a teljes odafordulás hiányzik. Vannak, akik 
nem tagadják Istent, bajok idején imádkoznak is hozzá, talán tisztelik is Jézust a maguk módján, de 
csak az emlékét. Nem fordultak teljes egészében hozzá, és nem hiszik el, hogy kereszthalála után a 
harmadik napon feltámadt, ma is él és uralkodik.  

Jézussal ma is lehet találkozni. Mindenütt ott van, ahol a róla szóló bizonyságtétel hittel hangzik. 
Buzdítok a Biblia rendszeres olvasására és hívogatok az istentiszteletekre. A Biblia betűiből elénk 
lép a feltámadott és élő Jézus, a templomban megszólíthat mindnyájunkat Jézus. Senkinek se lehet 
bebizonyítani, hogy Jézus feltámadott, erről csak ő tud egyedül meggyőzni mindnyájunkat. Máriát 
is meggyőzte. Téged is meggyőzhet, csak hittel fordulj hozzá.  

3. Mária feladatot kapott, hogy adja tovább a feltámadás örömhírét. Nem sokáig kellett őt 
vigasztalni. Gyorsan feladatot kap. Menj az én testvéreimhez és mondd meg nekik: „Felmegyek az 
én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Elment a Magdalai Mária, 
és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki”.  

Micsoda változás! Húsvét hajnalán még azt mondta, hogy: „elvitték az Urat a sírból”. Most pedig 
azt, hogy „látta az Urat”. Közben megtörtént a legfontosabb dolog, a nagy találkozás: felismerte a 
feltámadott Jézust.  

Megható, hogy a tanítványokat testvéreinek nevezi Jézus. A megtérőket Isten befogadja mennyei 
családjába. A zsidókhoz írott levélben olvashatjuk, nem szégyelli őket testvéreinek nevezni. Jézus 
mondta: „Mert, aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem és az én anyám”. Milyen nagy 
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kiváltság ez. Isten gyermekei nincsenek egyedül, és testvéri közösségben hirdetik az evangéliumot.  

Egyszer egy férfi szívét egy igehirdetés nagyon eltalálta. Befogadta szívébe Jézus Krisztust. Amikor 
hazafelé ment a villamoson, úgy érezte, hogy ezt az örömhírt el kell mondani valakinek. Akkor még 
olyan villamosok közlekedtek Budapesten, hogy a vezetőülésük nyitott volt. Elkezdte tehát a 
villamosvezetőnek mondani, hogy milyen nagy boldogság van a szívében. A vezetőt ez egy kicsit 
idegesítette, megkérte, hogy majd a végállomáson folytassa. Ő nem utazott volna a végállomásig, 
de így elment odáig ahol a villamosvezető meghallgatta. Ott állt mellettük még egy férfi, de ez nem 
zavarta a bizonyságtevőt. A villamosvezető megtért, jó barátok lettek, együtt jártak a gyülekezetbe. 
Egy év múlva egy férfi jött a templomba, aki mosolyogva kérdezte: Ugye, nem ismer meg, de én 
emlékszem magára. Ott álltam a villamosvezető mellett, amikor az Úr Jézusról beszélt. Azóta Jézus 
megváltoztatta az én életemet is.  

Így működik ez ma is, a 21. században. Az örömhír szívtől szívig terjed. Add tovább hittel a húsvéti 
üzenetet! Krisztus feltámadott, bizonnyal feltámadott!  

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

GGGyyyüüüllleeekkkeeezzzeeetttüüünnnkkk   éééllleeetttééérrrőőőlll   

PPPüüüssspppööökkkssszzzeeennnttteeelllééésssiii   üüünnnnnneeepppssséééggg   
Az őri egyházközségből Pótor János Tiszteletes Úrral január 24-én Püspökszentelő Ünnepi 
Közgyűlésen vettünk részt a Debreceni Református Nagytemplomban. Minden meghívott 
vendégnek helye volt, és kivetítőn még jobban lehetett az eseményeket követni. 

A megalakuló új közgyűlés keretén belül Dr. Bölcskei Gusztáv felszentelési igehirdetését 
hallhattuk, aki – 18 éves püspöki szolgálatát befejezve – a türelmes és vigasztaló Istenről prédikált. 
A türelmes Isten és a türelmetlen ember kapcsolatrendszere az egész Szentíráson végighúzódik, 
hiszen az első ember indítéka, amivel szembeszegül Isten akaratával, a türelmetlenségből fakad. A 
türelmetlen lélek ott van a mindennapjainkban, pedig a türelmes Isten adhatja meg nekünk azt, hogy 
egyetértésre jussunk. Hangsúlyozta, hogy Isten a vigasztalás Istene is, aki azt hirdeti nekünk, hogy 
sohasem kell magunkra maradnunk, mert van Valaki, aki kölcsönadja a hangját, a szemét, a szívét 
és összekapcsol magával. Ha hisszük, hogy Isten megtűr és vigasztal, akkor be kell fogadnunk 
egymást, mert csak együtt tudjuk Krisztus törvényeit megtartani. 

Az új püspök, Dr. Fekete Károly felszentelése után eskütétel és áldáskívánások következtek 
esperesektől és püspököktől. Nagy kiváltság lehet 31 ember kézrátétellel mondott áldáskérése az új 
püspökre. Az ünnepélyesség pompáját még jobban koronázta, hogy új palástot kapott egy 
palástkészítő asszonytól hálaáldozatként a beiktatott püspök. 

Következett Dr. Fekete Károly első ünnepi igehirdetése több száz ember előtt. A textus a Máté 28, 
8-10 és 16-20 versei voltak. Nem mindent Krisztusért kell tennünk, hanem mindent Krisztussal kell 
cselekednünk. A mindent Krisztusért tevő tanítvány nagy veszélye, hogy önmaga lesz 
tanítványságának mindene, mintha a Jézusért élő tanítványon múlna minden. Ez az öntudat 
megváltoztatja az egyházlátást. Az ilyen egyház sokszor agresszív, dühös és dacos. Saját 
felekezetével elfogult, másokkal kegyetlen és szigorú, de hozzátette: a Krisztussal élő emberben 
Krisztus maga érvényesül, ha vele megyünk az úton, akkor abból lelki megújulás lesz, és ez a 
tanítványság célja.  

Hálaáldozatként az istentisztelet perselypénze a tiszateleki református templom megépítését segíti. 
A püspöki székfoglaló beszédben a gyülekezetek lelki, szellemi és anyagi téren való megerősítését 
hangsúlyozta Dr. Fekete Károly. Kiemelte a hiteles tanúságtételt Krisztusról, melynek 
legnyilvánosabb felülete az istentisztelet és az igehirdetés. Kulcsfontosságúnak tartja az 
istentisztelet megújulásának folyamatát és az igehirdetés méltóságának megerősítését. Az 
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istentiszteletek alatt nyitva vannak az ajtók, bárki bejöhet. Tapasztalatokat gyűjthet hitünkről, 
életünkről, tanításunkról, a gyülekezet légköréről. Egyházunk kulcskérdése, hogy egyházunk életét 
kik szervezik, kik vezetik, és milyen felkészültséggel végzik azt, ezért fel fogok keresni személyes 
beszélgetés megtételére minden egyházközséget, segítve az ott folytatott munkát - tette hozzá. 

Ezután áldásokat mondtak: Dr. Bölcskei Gusztáv, Derencsényi István főjegyző, az egyházkerületek 
esperesei, a Generális Konvent tagjai, különböző felekezetek vezetői, Magyarország Kormánya 
nevében Balog Zoltán miniszter és Dr. Papp László Debrecen polgármestere.  

Isten dicsőségét szolgálták az egyesített kórus énekei és a közös énekek:  

1. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem 

2. Jövel Szentlélek Úr Isten 

3. Isten Élő lelke jöjj 

4. Mindenkoron áldom az én Uramat. 

A leköszönő és az új püspöknek egyaránt kívánjuk, hogy: Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg 
téged! Kívánjuk, hogy tapasztalják meg a mindennapokban: Bizony, jóságod és szereteted kísér 
életem minden napján. A közel 4 órás áldott alkalmat követte egy bőséges állófogadás az Úr elhívott 
szolgái számára. Mindezért a napért pedig: Áldjad lelkem az Urat és ne feledd el mennyi jót tett 
veled! Zsoltárok 103,2                                 Czomba Sándorné presbiter 

ÖÖÖkkkuuummmeeennniiikkkuuusss   iiimmmaaahhhéééttt   
Hálaadással számolhatunk be a kedves Testvéreknek, hogy Isten kegyelméből idén is áldott 
alkalmakon lehettünk együtt felekezeti különbség nélkül Ökumenikus imahetünkön, 2015. január 
18-25-ig. A 2015. esztendő imahetének anyagát a Brazil Keresztyén Egyházak Nemzeti Tanácsa 
készítette el. Külön munkacsoport dolgozott azon, hogy az imahéten jelenlevő templomi közösség 
találkozzék az életet kínáló Jézussal. 

Imahetünk vezérigéje: János evangéliuma 4. rész 7. vers. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni, s 
Jézus így szólt hozzá: „Adj innom!”. Jézus és a samáriai asszony találkozása arra hív minket, hogy 
próbáljuk ki, milyen a más kútjából vizet inni, és azt, hogy valami keveset a mienkből is adni 
tudjunk. Sokszínűségünkben egymást gazdagíthatjuk. A keresztyén egységért rendezett imahét az 
imádság, a találkozás és a párbeszéd kitüntetett alkalma. Alkalom arra, hogy felismerjük a másikban 
rejlő, a miénktől különböző gazdagságot és értéket, és arra kérjük Istent, adja meg az egység 
ajándékát.  

Jézus szólítja meg az asszonyt, noha ezt egy korabeli rabbi meg nem tette volna, hiszen még a 
feleségükkel sem illett beszélni nyilvános helyen. Tulajdonképpen nem is igen tartották a korabeli 
zsidók, még kevésbé a rabbik igazi embernek az asszonyt. Jézus tehát rehabilitálja a nőt, s 
megszólítható embernek tartja. Ezért csodálkoznak olyan nagyon a később visszatérő tanítványok. 
Lebontja tehát a férfi és a nő közötti – a férfiak által épített – természetellenes kerítést.  

Egy pogány samáriai asszonyt szólít meg. Nem tesz hatnapos kerülőt, hogy kikerülje Samáriát, és 
az első samáriaival úgy beszél, mintha az izraelita lenne. Lebontja a fajok közötti válaszfalat. Ezt 
még ma is sokan nehezen értik, hát még akkor. 

Egy rosszhírű asszonyt szólít meg. Ez abból is nyilvánvaló, hogy az asszony, bár a faluban is 
lehetett és biztosan volt számtalan kút, mégis messze megy vizet meríteni. Biztosan azért, mert a 
falubeliek kimarták maguk közül. S még a Jákób kútjához is a déli órákban megy, amikor a 
legnagyobb a meleg. Következésképpen el akart kerülni mindenféle találkozást a falubeliekkel, 
mert ilyenkor nemigen mentek a kútra. Jézus tehát lebontja a kerítést a magukat igaznak tartók és a 
bűnösök között. Ő a bűnöst is szereti. A beszélgetésből egyébként kiderül, hogy ez az asszony 
kiboríthatta élete szemetes kosarát, az őt megszólító Jézus előtt, hiszen élete intim részeit is szóba 
hozza előtte később Jézus. Kevés történet van még ilyen az evangéliumban, ahol az embert - 
embertől szétválasztó „kerítésnek” a lebontását szemlélhetjük, úgy, mint itt. S ha mást nem, észre 
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kell vennünk Jézus egyetemes szeretetét minden ember iránt, legyen az nő, legyen az más fajú, 
legyen az más vallású, legyen az bukott, bűnös. S azt hiszem, itt komoly revízióra szorul a 
szeretetünk. Mert ha csak azokat szeretjük – mondja Jézus – akik minket szeretnek, mivel vagyunk 
különbek a farizeusoknál és az írástudóknál? 

A szolgálattevők a következők voltak: 

Perhát Levente református lelkész, Őr; Jenei Zoltán református lelkész, Debrecen; Nyíri János 
református lelkész, Gergelyiugornya; Balázs Ottó református presbiter, Őr; Baracsi Zsolt 
református lelkész, Petneháza; Kerezsi János görög katolikus parókus, Kántorjánosi; Varga Lóránd 
római katolikus káplán, Mátészalka; Pótor János református lelkész, Őr /Úrvacsora/  

Perhát Levente 

SSSeeepppsssyyy   KKKááárrrooolllyyy   llleeelllkkkiiipppááássszzztttooorrr   –––   ooorrrgggooonnnaaammműűűvvvéééssszzz   ssszzzooolllgggááálllaaatttaaa   gggyyyüüüllleeekkkeeezzzeeetttüüünnnkkkbbbeeennn   
2015. március 22-én, a vasárnap délelőtti istentiszteleten a Zsoltárok könyve 16-ik részének 11-dik 
verse alapján szólt hozzánk Isten igéje, mely a szeretetről, az örök örömről tanított, vígasztalt, 
buzdított bennünket a keskeny úton való járásra.  

Lelkipásztorunk, nagytiszteletű Pótor János három gondolatban foglalta össze az ige üzenetét.  

Az első gondolat: Isten örömet ad az ő gyermekeinek, és az öröm legyen látható rajtunk, és ezt az 
örömet adjuk tovább. 

A második gondolat: imádkozzunk Jézus nevében. Ha Istentől kapott erővel imádkozunk, amit 
kérünk, s javunkra van, megadja nekünk. 

A harmadik gondolat: Jézus Krisztus nyíltan beszél az Atyáról. Eddig sok-sok példázatban 
tanított, most már egyértelműen beszél az Atya szeretetéről, aki a világmindenség fenntartója, 
nekünk pedig Atyánk.  

Az Istentisztelet után Sepsy Károly csodálatos orgonajátékát hallgathattuk meg. Elmondta, hogy az 
igehirdetésben az örömről volt szó, melynek üzenete átjárt bennünket. Hálát adott Istennek, hogy 
ahol boldog gyermekkora volt, abban a gyülekezetben dicsérheti Istent orgonajátékával. Először két 
francia - barokk szerzőtől adott elő két művet. 

1. „Úr Isten a menny királya”. Jézus Krisztus virágvasárnapi bevonulásának az öröme is lehet ez a 
darab. 

2. „Basszusban a görbe kürt”. Ebben a darabban nagy szerepe van a fúvós hangszereknek. 

3. Bach előtti előző generációban élt Johann Plachelbel, akinek sokat köszönhet a zenetörténelem. A 
művész úr még játszott is azon az orgonán, amin a nagy zeneszerző játszott. Két koráldarabot adott 
elő művész úr, elmondta, hogy a mű csodálatos zenéje azóta is betölt mindeneket. A gyülekezeti 
énekek feldolgozásaiból szinte árad a hit. A 239. dicséretet hallgathattuk meg, melyet mi is gyakran 
szoktunk énekelni. 

4. „Ember sirasd nagy bűnödet”. Ezt a darabot a debreceni Nagytemplomban Kistétényi Melinda 
professzor asszony adta elő, úgy átérezte a mű mondanivalóját, hogy játék közben sírt. 

5. Krisztus feltámadt: e csodálatos zene hallatán szinte lelkünkben is öröm volt, hogy Krisztus 
feltámadt a halálból. 

6. Francia zeneszerzőtől előadott darabban jobb kézzel két billentyűzeten kell játszani egyszerre. 
Boldogan mondta, hogy 85 éves korában tanulta ezt meg.  

Ezúton is megköszönjük művész úr szolgálatát. Kívánjuk és kérjük imádságainkban, hogy a jó 
Istentől kimért ideig orgonajátékával szolgáljon az Úrnak. 

Áldás, Békesség: Kiss Andrásné gondnok  
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Az alkalom után rövid beszélgetésre került sor Sepsy Károllyal, melynek egy részletét itt közöljük. 

− Karcsi bácsi rendszeresen jár közénk Őrbe orgonakoncertet adni. Hogy indult mindez? 

− Édesapám itt volt kántortanító, remek jó hangú kántor volt, bariton hangja átütötte a 
gyülekezeti összhangzást is. Ez ideálommá vált, ennek köszönhető, hogy orgonaművész lettem, 
mert az orgona megbűvölt egy életre.  

− Hogyan tetszik kiválasztani a magával hozott darabokat? 

− Bizonyos ívet próbálok formálni belőlük egyházzene-történetileg is, meg főként az egyházi 
évnek a mondanivalója szerint. Most virágvasárnap lesz egy hét múlva, aztán a nagyhét jön, 
majd a húsvét – a mai programot ez határozta meg. 

− Orgonaművészként Ön évtizedeken keresztül kántorként is szolgált. Mi az éneklés, a 
gyülekezeti éneklés szerepe, fontossága? 

− Rendkívül nagy jelentősége van a gyülekezeti éneklésnek, de egyáltalán az éneklésnek. Nem 
véletlen, hogy a madár is állandóan trillázik, dalra fakad. A gyülekezetnek muszáj énekelni, 
hogy ráhangolódjék a mennyei hullámhosszra. 

− A korálelőjátékok többször előkerülnek a koncertdarabok között. Ezek a korálok, azaz 
énekeskönyvi énekek, különösen fontosak? 

− Ideális esetben az istentiszteleten majd elhangzó, sorra kerülő énekeket az orgonista 
korálelőjáték formájában az istentisztelet kezdetén – esetleg közben is – , bevezeti, előhozza, 
odateszi a gyülekezet elé, hogy annak a hangulatát, világát, szellemét, lelkiségét „megsúgja”, 
„beoltsa” az éneklők közé. Nemcsak azért kell úgy énekelni, mert sokan éneklik, hanem az 
egyiket azért kell lendülettel énekelni, mert az egy magasztaló, hálaadó himnusz, a másikat 
meg azért kell nyugodtabban énekelni, mert az egy bűnbánati ének, és ott vallani kell, gyónni 
kell a gyarlóságainkról, a gyengeségeinkről, a bűneinkről. 

− Az orgonazenében megjelenik, szerepet kap Jézus Krisztus személye és megváltó munkája? 

− Legtöbbnyire éppen a korálelőjátékokban jön elő, amennyiben egy korálban a teológiai-bibliai 
üzenet jelen van, úgy jelen lesz annak a zenei feldolgozásában is. Sőt, esetleg nagyobb 
hangsúlyt is kaphat, mert a zene a hangulati elemeket is használja és kifejezi, hogy mitől 
örvendező, mitől hálaadó az egyik, vagy mitől könyörgő és siralmas egy másik ének.  

− Közeledik a nagyhét és a húsvét. Ön számára, hívő emberként, személyesen mi ennek az 
ünnepkörnek, ezeknek a napoknak az üzenete? 

− Általában a karácsonyt tartják az emberek a legnagyobb ünnepnek, mert hogy az Isten Fia 
akkor született a világra, s ettől nagyobb esemény nincsen. De ugyanilyen nagy esemény, 
amikor az Isten kihívja megváltó Fiát a sírból, a halálból és bizonyságot tesz arról, hogy él a 
Krisztus, akiben mi hiszünk. Nem egy szoborhoz, egy szentképhez, egy valamikori 
vallásalapítóhoz fordulunk, hanem az élő, diadalmas, győzelmes Krisztushoz. Tőle várunk 
segítséget és fogunk is kapni. 

A beszélgetés teljes terjedelmében honlapunkon olvasható: www.reformatusor.hu     Balázs Ottó 

HHHiiittttttaaannnoookkktttaaatttááásss   
Az állami iskolák 1., 5. évfolyamán 2013 szeptemberében heti egy tanórában bevezették a kötelező 
erkölcstan oktatást, amely helyett a tanuló, illetve szülője választhatja a református egyház hit- és 
erkölcstan oktatását. A 2015/16. tanévben belépő új évfolyamokkal már az állami általános iskolák 
1-3., 5-7. osztályaira terjed ki a választás lehetősége. Tisztelettel kérjük a szülőket, hogy ebben az 
évben is válasszák a református hit- és erkölcstant.                    
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PPPooossstttaaalllááádddaaa   
Örömmel értesítem az olvasókat, hogy egyházközségünk bekapcsolódott “A gyülekezettől a 
gyermekig” levelező postaláda programba, melyet a Vasánapi Iskolai Szövetség ingyenesen biztosít 
iskolások számára. A program végén a résztvevők oklevelet kapnak. Bővebb információt Balázsné 
Dicső Zsuzsannától lehet kérni. Kérem a szülőket, buzdítsák gyermekeiket a részvételre, és 
imádkozzanak azért, hogy ez a lehetőség közelebb vigye őket Jézus Krisztushoz. 

FFFaaarrrsssaaannnggg   
A farsang a fánk, a vigasságok, álarcos mulatozások ideje. Vízkereszttől (január 6-tól) 
hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. Évszázadok óta évente 
megismétlődő ünnepsorozat, néphagyományokra épül. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztyén 
liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep. Megelőzi a karácsonyi ünnepkör, és 
követi a húsvétot megelőző 40 napos böjt. A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar 
nevén „a farsang farka”. Ez a farsangvasárnaptól húshagyó keddig tartó utolsó három nap, ami nagy 
mulatságok közepette valójában télbúcsúztató is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres 
karneválokat (riói karnevál, velencei karnevál), Magyarországon pedig a farsang legnevezetesebb 
eseményét, a messze földön ismert mohácsi busójárást.  

Az ételek közül Magyarországon tipikusan a húsételek, kocsonya, káposzta és a farsangi fánk 
terjedtek el. Ezen időszak legjellegzetesebb édessége és egyben étele a farsangi fánk. A farsang 
utolsó napja húshagyó kedd, melynek éjszakáján véget ért a mulatozás, kisúrolták a fazekakat, hogy a 
zsíros ételeknek nyomuk se maradjon, mert másnap hamvazó szerda már a nagyböjt első napja. 

2015. február 6-án a Sarepta Református Idősek Otthonában is elérkezett az alkalom, hogy 
megtartsuk szokásos farsangi mulatságunkat. Lakóink az egész napot felszabadultan és derűsen 
töltötték, elfelejtve néhány órára a betegséget, a fájdalmat, a kort.  

Az igei szolgálatot és köszöntőt Pótor János lelkipásztor úr mondta a János 8,48-59 alapján. 
Maradjon meg szívünkben az Atya iránti feltétlen bizalom. „Ha valaki megtartja az én igémet, nem 
lát halált soha”. A hithez az üdvösség ígérete tartozik, a hitetlenséghez a halál. Tartsuk meg Isten 
igéjét, nehogy hamarabb következzék be meghalásunk, mint hogy szív szerint befogadnánk őt.       

„Száll az ének, hív a nóta, táncot ropunk reggel óta. Gyors ritmusra dobban lábunk, ma éjfélig meg 
sem állunk”. Ezzel a lendülettel nyitották meg a munkatársak a mulatságot, egy igazi 80-as évekbeli 
tánccal. Ezután a lakóké volt a főszerep, ők verssel, vidám jelenettel, tánccal készültek erre a napra.  

„Aki másokat felüdít, maga is felüdül”- írja a Példabeszédek könyve 11,25. Ilyen lelkesedéssel 
hívtak bennünket közös játékra a Magdaléneumból érkezett lányok. Majd ismét a munkatársaké volt 
a főszerep: vidám, vicces jelenettel és tánccal búcsúztatták el a telet.  Hagyomány már, hogy az 
Ezüstalkony Hagyományőrző és Nyugdíjasklub vidám műsorral kápráztat el bennünket. Nem volt 
ez másképp az idén sem, vidám kán-kán táncot hoztak el nekünk. A műsorszámok után nem maradt 
el a fánk és egyéb finomságok sem. Ebéd után 14 órától zenés mulatság kezdődött az ebédlőben, a 
talpalávalót Kiss Richárd szolgáltatta. Ezen a napon valóban megtapasztalhattuk, hogy aki 
szeretettel 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.                            Ádámné Rácz Lívia és Szőkéné Szántó Erika 

Gyermek és Ifjúsági Konferenciánkat idén is megrendezzük, immáron 32. alkalommal! A 
Konferencia témája: Jézus nyomában Időpontja: 2015. július 21-26-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! 
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BBBeeerrreeekkkfffűűűrrrdddőőőiii    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: 2015. augusztus 17-21-ig. 

Érdeklődni, bővebb felvilágosítást kérni a lelkészi hivatalban és Balázsné Dicső Zsuzsannánál lehet.  

Szeretettel várjuk a Testvérek jelentkezését! 

HHHúúússsvvvééétttiii    llleeegggááátttuuusssuuunnnkkk   bbbeeemmmuuutttaaatttkkkooozzziiikkk   

Orosz Zsolt vagyok, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem negyedéves teológus-lelkész 
szakos hallgatója, gyülekezetük húsvéti legátusa. 1993. április 7-én születtem Dercen községben 
(Ukrajna, Kárpátalja megye, Munkácsi járás) református magyar családban. Édesapám Orosz Lajos 
mezőgazdasági őstermelő, édesanyám Orosz Emma háztartásbeli. Két bátyám van, Lajos és Péter. 
Mivel családom hitét gyakorló református, ezért anyagyülekezetem, a Derceni Református 
Egyházközség életében gyermekkortól részt vettem, itt is konfirmáltam 2008-ban.  

Iskolai tanulmányaimat szülőfalumban a Derceni Középiskolában kezdtem 1999-ben, itt végeztem 
el az 1-9 osztályt, majd 2008-ban sikeresen felvételiztem a Nagyberegi Református Líceumba. Itt 
végeztem el a középiskola 3 évét, amelynek végén szintén itt tettem le az érettségi vizsgát 2011-ben. 
A líceumban református-keresztyén értékrend alapján folyt a nevelés, amelynek hatására úgy 
döntöttem, hogy református lelkészként szeretném szolgálni az Urat, így a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakára jelentkeztem, amelyre felvételt nyertem, így 2011 
óta itt folytatom tanulmányaimat jelenleg a 4. évfolyamban.  

A legfontosabb 

Ez az ünnep talán a legfontosabb lehet nekünk 
Mert az Úr Jézus szenvedett és meghalt helyettünk 
Fontosabb a Húsvét a Karácsony szent ünnepénél 
Ha meghal, de nem támad fel, akkor elveszett a keresztyénség 
Nagyon fontos, hogy elküldte az Atya az egyszülött Fiát közénk 
De a legfontosabb, hogy Húsvétkor teljesítette küldetését 
Miért szenvedett annyit és halt meg Jézus Értünk? 
Legfontosabb célja volt, hogy bűneinkből megtérjünk 
Fontos elhinni, hogy Jézus Értünk szenvedett  
Mert a kereszt felé neki sok hosszú, rögös év vezetett 
Még fontosabb hinni, hogy érettünk halt meg az Atya Fia 
Ezt tanítja ma is 2000 év múlva a Biblia 
A legfontosabb viszont, hogy feltámadt a halottak közül Krisztus 
Aki ezt hiszi, az a sötétségből a világosságra kijut 
Ami pedig mindennél fontosabb, hogy valljad és hirdesd 
Hogy Jézustól nagyobb Úr és Király nem volt és ma sincsen! 

Czomba Sándorné presbiter 
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Bódás János: Legyek áldás, nevedben.. 

Neked az Atya volt a minden,  
A Szent... Én meg semmibe vettem.  
S istenkáromlónak neveztek Téged  
– helyettem.  
 

Adni, szeretni – volt az élet  
Néked... Én a dús asztalt szerettem.  
S nagyevőnek, falánknak Téged  
hívtak helyettem.  
 

Rajtad szentség. Rajtam gyalázat;  
Mégsem pirultam, csak nevettem.  

S mint undorítót, Téged köptek  
szembe, helyettem.  
 

Ártatlan bárány voltál. Én meg  
fertelmes bűnökben hevertem, 
És latorként Téged szögeztek  
fára, helyettem.  
 

Most szent szándék szorongat.  
Kérlek, adj erőt, és segíts meg ebben,  
Szeressek s legyek áldás én is  
– a Te nevedben.  

SSSzzzááámmmlllaaa   aaazzz   ééénnn   ééédddeeesssaaannnyyyááámmmnnnaaakkk   

Egy este, amikor az anya a vacsorát főzte, 11 éves fia megjelent a konyhaajtóban, kezében egy 
cédulával. Furcsa, hivatalos arckifejezéssel nyújtotta át édesanyjának, aki megtörölte kezét 
kötényében és elkezdte olvasni azt: 

- a virágágyás kigyomlálásáért: 500 Ft 
- a szobám rendberakásáért: 1000 Ft 
- mert elmentem tejért: 100 Ft 
- mert 3 délutánon át vigyáztam a húgomra: 1500 Ft 
- mert kétszer ötöst kaptam az iskolában: 1000 Ft 
- mert minden nap kiviszem a szemetet: 700 Ft                     Összesen: 4800 Ft 

Anyja kedvesen ráemelte fiára tekintetét. Rengeteg emlék jelent meg előtte... Fogott egy tollat, és 
egy másik cédulára ezeket írta: 

- mert 9 hónapig hordtalak a szívem alatt: 0 Ft 
- az összes átvirrasztott éjszakáért: 0 Ft 
- a sok-sok vigasztalásért: 0 Ft 
- a könnycseppjeid felszárításáért: 0 Ft 
- mindenért, amit nap mint nap tanítottam neked: 0 Ft 
- minden reggeliért, ebédért, vacsoráért és szendvicsért, amit készítettem neked: 0 Ft 
- az életért, mit minden nap neked adok: 0 Ft                       Összesen: 0 Ft 

Amikor befejezte, anyja mosolyogva nyújtotta át a cetlit fiának. A gyerek elolvasta, és két könny- 
csepp gördült ki a szeméből... Szívére szorította a papírost, és saját számlájára ezt írta: FIZETVE 

Betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta…sebei árán gyógyultunk meg! Ézs 53,4- 5 

Mielőtt megszülettünk, édesanyánk hordozott a szíve alatt. Áldott testében védettségben 
növekedhettünk. Amikor világra hozott, a „halál kapujáig” ment el kettőnk életéért. Kockázatot 
vállalt, fájdalmat viselt el értünk. Mi pedig: ki számlálta meg, gyermek- s kamaszkorunkban 
hányszor szomorítottuk meg tudatosan vagy akaratlanul? Nincs ember, aki ne okozott volna 
fájdalmat szeretteinek vagy másoknak. Kár lenne tagadnunk, házastársunk, gyermekeink, barátaink 
jól emlékeznek ezekre az esetekre! Bizony sokszor szenvedtek mások miattunk! Isten pedig értünk 
szenvedett. A keresztyének a kereszten meghalt és feltámadott Názáretire ismernek Ézsaiásnak, az 
Ószövetség prófétájának jövendölésében. Az „Úr szenvedő szolgája” Jézus Krisztus, aki helyettünk 
és értünk szenvedett, aki átvállalta minden bűnünk terhét, azok büntetését, sőt következményét is. 
Bűneinkért Őt büntette meg a Mindenható, haragjában miattunk fordult el tőle, amikor a kereszten 
függött. Ezenkívül közvetlenül is megszomorítottuk Őt, valahányszor hátat fordítottunk neki, 
valahányszor nem teljesítettük fogadkozásunkat. Szolgálattal tartozunk neki, s mulasztásainkkal 
csak adósságunk gyarapodott.         (Részlet Zászkaliczky Pál: Harmadnapra legyőzte a halált) 
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KKKeeerrreeessszzztttrrreeejjjtttvvvééénnnyyy   

1. Melyik városba vonult be Jézus virágvasárnap? 
2. Hol fogták el Jézust? 
3. Hányszor tagadta meg Péter Jézust? 
4. Ki volt a római helytartó, aki elítélte az ártatlan Jézust? 
5. Melyik főpap vezette a kihallgatást, amely során Jézus Krisztust elítélték? 
6. Hány ezüstöt kapott Júdás Jézus elárulásáért? 
7. Kinek a sírboltjába temették el Jézust? 
8. Mit tett magával Júdás, amikor rájött, hogy mit tett valójában? (…….. magát) 
9. Ki volt az a gonosztevő, akit kért a tömeg Jézus helyett, hogy szabadon bocsássák? 
10. Hogyan hangzik héberül a „koponya” szó? 
11. Kik voltak a feltámadás első tanúi? 
12. Ki segített Jézus Krisztusnak vinni a keresztet? 
13. Mi szólalt meg Péter tagadása előtt? 
14. Ki figyelmeztette Pilátust, hogy ne avatkozzon Jézus ügyébe? 
15. „Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak a ……. fognak kiáltani”. 
16. Jézus keresztének felirata héber és görög nyelven kívül még milyen nyelven volt olvasható? 
17. Melyik tanítványra mondjuk, hogy hitetlen? 
18. Ehhez hasonlítja Jézus az előtte álló szenvedést? (távozzék el tőlem ez a ………..) 
19. Hogy hívták Jézus anyját? 
20. Melyik Mária figyelte a tömegben Jézus halálát? 
21. Kik tagadták a feltámadást? (Mt 22,23) 
22. Mit adtak királyságának csúfolásaként Jézusra? 
23. Miből fonták Jézus koronáját? 
24. Ki mondta: „Bizony Isten fia volt az!”? 

…és gyermekeknek 

Színezd zöldre az ábrán azokat a részeket, amelyekben csak egy pöttyöt találsz, és megtudhatod, 
mit mondott az Úr Jézusról Keresztelő János: „Íme az Isten …...., aki hordozza a világ bűnét!” (Jn 
1,29) 

 Gyermekistentisztelet 

Kedves Gyerekek! Ne felejtsétek el, ha 
vasárnap, akkor gyermekistentisztelet! 
Sok szeretettel várok minden óvodást és 
általános iskolást vasárnap délelőttönként 
fél 11-re! 

Szüleitekkel vagy nagyszüleitekkel együtt 
gyertek a református templomba, ahonnan 
a közének alatt átmegyünk a közösségi 
házba, a gyermekistentisztelet színhelyére. 
Lesz bibliai történet, ének, aranymondás, 
játék, udvari játék (hinta, csúszda)…       

Zsuzsa néni 
Honlap: www.reformatusor.hu 

Facebook: Őri Református Egyházközség 

és még egy: www.csodaklikk.com 
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A megfejtéseket kérjük a lelkészi hivatalba eljuttatni 2015. április 12-ig. A megfejtők között április 
19-én, a délelőtti istentiszteleten értékes ajándékokat sorsolunk ki. 
 

 
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. 
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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  
2015. május 24-én, vasárnap 10:30-kor kezdődik az őri református templomban. 

Ezen a pünkösdi istentiszteleten szeretnénk  
az 1945-ben, ’55-ben, ’65-ben, ’75-ben és ’85-ben konfirmáltakkal együtt  

hálát adni Istennek az Ő megtartó kegyelméért.  

Az Istentiszteletet követően szeretetvendégségre várjuk a meghívottakat a Gyülekezeti házba. 
Részvételi szándékát kérjük május 10-ig jelezze.

ÜÜÜnnnnnneeepppiii   aaalllkkkaaalllmmmaaaiiinnnkkk   
Virágvasárnap     /márc. 29./   900 Istentisztelet a Sareptában 
Virágvasárnap         1030 Istentisztelet a templomban 
Virágvasárnap  1500 Istentisztelet a templomban 
március 30. – április 4.  1800 Nagyheti úrvacsorai előkészítő istentisztelet a gyülekezeti 

házban 
Nagycsütörtök       /ápr. 2./  1030 Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek számára 

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

Nagypéntek         /ápr. 3./   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. 5./   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. 6./   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 
Szerda    1330 Imaóra a Sareptában 
Csütörtök    1430 Bibliaóra a Sareptában 
Péntek    1600 Ifjúsági óra a közösségi házban 

ÁÁllddootttt  HHúússvvééttii  ÜÜnnnneeppeekkeett  KKíívváánnuunnkk!! 


