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 Az Őri Református Egyházközség 

         húsvéti lapja – 2019. április 

                                       „Látott és hitt” 

Ige: János evangéliuma 20,1-10 

Kedves Testvéreim!  

Nagy szeretettel köszöntöm gyülekezeti újságunk minden kedves Olvasóját! 

A zsidó nép szombatja helyett már az ősegyház a vasárnapot ünnepelte, mivel az Úr Jézus e napon 
támadt fel. Ezért hívjuk az Úr napjának, úrnapnak is. Ha Jézus nem támadt volna fel, a templomot be 
lehetne zárni, be lehetne csukni a Bibliát és az énekeskönyvet. De boldogan valljuk, hogy Jézus 
feltámadt és él. Örömmel mondjuk az őskeresztyének köszöntését: „Krisztus feltámadott, bizonnyal 
feltámadott!” Minden vasárnap a húsvét drága élménye számunkra. Minden istentiszteleten 
megjelenik a Feltámadott, ahogyan a tanítványok húsvétkor átélték, hogy közölje magát velünk. Most 
is ezért vagyunk együtt, mert Jézus feltámadott. Húsvét lehet számunkra minden vasárnap. 
Mária, Péter és János reakciója során a hit kibontakozásának három lépcsőjét figyelhetjük meg. Az 
első három evangéliumban, Máté, Márk és Lukács elbeszéléseiben arról olvashatunk, hogy több 
asszony ment húsvét hajnalán Jézus sírjához. János módosít egy kicsit ezen a hagyományon, mert azt 
írja, hogy magdalai Mária volt az, aki először kiment, mindenki mást megelőzve. Ő a Jézus által 
meggyógyított asszonyok egyike, akiből Jézus „hét ördögöt” űzött ki. A Jézus körül szolgáló 
asszonycsoport egyik tagja, akik Jézust Galileától egészen a keresztre feszítésig követik, segítenek a 
sírba tételnél, illatos kenetet vásároltak, hogy megkenjék vele Jézus testét. Ők vették észre először, 
hogy húsvét hajnalán üres Jézus sírja. 
1. Még sötét volt, nagyon korán volt, de magdalai Mária nem tudott aludni. Alig várta, hogy 
elindulhasson a sírhoz. Máriát a keresés keltette fel. A hajnali sötétség kifejezte Máriának és minden 
tanítványnak a lelkét. Még minden kérdéses, semmi sem nyílt még meg, még nem történt meg az 
áttörés. Mint ahogy így van ez sok ember életében is.  
Másként nem lehet keresni Jézust, csak azzal a nyitottsággal, amivel Mária a sírhoz ment. Mert 
hogyan keressem Jézust, ha magam nem ébredek fel. Ismerjük az Efézusi levél bátorító, bíztató igéjét: 
„Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus” (Efézus 5,14). 
Krisztus feltámadt, de ha én nem ébredek fel, hogy keresni induljak, akkor számomra nem fog 
elérkezni a húsvét. Fel lehet ébredni a halálból, a bezártságból, életünk összetöretettségéből, mert 
Krisztus feltámadt. 
Mária csak annyit látott, hogy a kő el van hengerítve. Erre felfigyelt, mert tulajdonképpen ez már jel. 
Ő nem mert bemenni a sírba. Abban az időben sziklabarlangba temetkeztek. A bejárat elé vagy 
négyszögletesen kivágott követ tettek, mintha az ajtó lenne, vagy kerekre csiszolt követ, amit el 
lehetett hengeríteni. Valószínűleg kerek kő lehetet Jézus sírjánál. A sírhoz nem szoktak nyúlni, ha a 
kő el van véve a sírbolt elől, mert ez azt jelenti, hogy valami történt. Máriát ez a jel már tovább 
vezette. Abban a pillanatban futásnak indult, és elmondta Péternek a különös jelet. Ez Jézus jele volt. 



Amint Jónás három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, de aztán kiszabadult onnan. Micsoda 
jel! Első pillanatban azt hirdeti, hogy tehetetlen az Isten. A föld gyomrába van bezárva Jézus. Ez volt 
Jézus titka, hogy átadta magát értünk a halálnak, hogy bemenjen oda, ahol az emberi lét befejeződik, 
hogy aztán a halált széttörje, és onnan hozza ki az embert. Jézus nem csak ember volt, aki a halálba 
ment, hanem Isten, aki a halált legyőzte. A kő el volt véve a sírbolt elől. Ha bement volna Mária, 
különös dolgot látott volna a sírban, ő azonban nem ment be. Eljutott egy pontig, felismert valamit 
abból, hogy Jézust nem lehet a halálba zárni. Ez a jel felragyogott előtte.  

2. Mária egy pillanatra megtorpan, majd szaladt Péterért, aki a húsvéti hit újabb lépcsőjére jut el. 
Mária felismerése a nyitott sírnál még keserűséggel vegyül, hiszen ezt mondja: „Elvitték az Urat a 
sírból, és nem tudjuk, hova tették.” Péter és a másik tanítvány, nyilván János, az evangélium írója, 
nem maradnak tétlenek, hanem együtt futnak a sírhoz. Milyen figyelemre méltó dolog. Nem sétálnak, 
nem bandukolnak, hanem futnak, mert ahol Isten cselekszik, ott felpörögnek az események. Hinni 
annyit jelent, mint otthagyni önmagam régi világát és futni a csodálatos cél felé. Erről beszél Pál: 
Megragadott engem Krisztus, és most már előre nézek, futok célegyenest.  
Keresztyénnek lenni azt jelenti, hogy életem nem poroszkálás, nem üres körforgás, hanem futás. 
Együtt futnak a tanítványok. Péter be is megy a sírba. „Látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az 
a kendő, ami a fején volt, nem a leplen fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen.” 
Lukács úgy fejezi ki Péter magatartását, hogy csodálkozott (Lukács 24,12). Nem fért bele a 
gondolataiba, amit látott. Jézus sírja nem fejthető meg emberi ésszel. A csodálkozás Isten ajándéka, 
mit csak az ember kaphat. Néhány éve egy francia antropológus tanulmányt írt arról, hogy 
csodálkozni csak az ember tud. Az élőlények közül csak az embernek adatott ez meg. A csodálkozás 
a lélek kitárulása egy magasabb világ előtt. Csodálkozni azt jelenti, hogy a létezés nem fér bele 
racionális gondolkozásomba. Péter csodálkozott. Titkok vesznek körül. Ezek a titkok kérdéseket 
támasztanak és keresésre indítanak. Tovább kell menni és megkeresni a teljességet. A csodálkozás a 
hit előszobája, ahová Péter belépett. Lépj be te is! Lásd meg Isten hatalmas tetteit, az üres sírt, a 
legyőzött halált. Mária felismerte a jelt, hogy a sír nincs lezárva. Péter tovább jutott, és csodálkozott 
azon, hogy itt valami történt, ami több annál, mint amit várt és elképzelt. Saját hitét és elgondolását 
felülmúlta, amit a sírban látott.  

3. János azonban ezen a ponton sem állt meg. János látott és hitt. Péter aktívabb volt, de János 
mélyebbre látó. Péter után János is bement a sírba. Engedte magát meggyőzni. Mintha azt mondta 
volna: Itt vagyok és várom a titokra a választ. Kevés vagyok, hogy megfejtsem a titkot, segíts Istenem. 
Álljunk meg annál a szónál, hogy látott. A görög szövegben ez azt jelent, hogy az ember gondolatait 
megpróbálja elrendezni. Összefüggésbe hozza, ami a szeme előtt van, és szellemi látásában valami 
többre jut, mint amit a fizikai látás eredményeképpen felfog. A külsőnek és a belsőnek az egységét 
megteremti. Ez az igazi látás: egy új valóságra nyílik meg a szeme. Mit látott János, hogy azután hitt? 
Sok magyarázat született, ez a legvalószínűbb: János látta a gyolcspólyákat. Jézust gyolcspólyával 
betekerték, de azok nem voltak szétvágva. Mint egy bábu ott volt, csak a test hiányzott belőle. Ez 
hogyan lehet? Csak úgy, hogy a testet nem vitték el. A pólyából a testet kihúzni nem lehet. János 
azonnal megértette, hogy a test onnan eltűnt, de nem ember vitte el. Magasabb erők emelték ki a testet 
a leplek közül. János többet is „látott”, azaz észrevette annak értelmét, amit a sírban látott. Péter még 
csak csodálkozott, de János már látott és hitt, belső megértésre jutott, bár nem értette a feltámadás 
ószövetségi ígéretekkel való kapcsolatát.  

4. Később megértették a tanítványok. Megnyílt előttük az ószövetség, megértették, hogy így van 
megírva, így kellett történnie. Mert a feltámadás csak élmény lett volna az ószövetség nélkül. János 



is Isten igéje alapján később mélyebb értelemre jutott el. Megértette, hogy mindennek így kellett 
lennie, mert Isten azt előre kijelentette, s Jézus is többször megjövendölte szenvedését, halálát és 
feltámadását. Isten igéjére van szükség ahhoz, hogy Jézus feltámadásának hitében elmélyüljünk.  
Tiszta, mély hitre Isten igéje és a Szentlélek vezethet el minket is. Csodálatos fokozatokról van szó 
mai igénkben, ahova a magdalai Mária, Péter és János eljutott, és ahová minden hívő eljuthat. Ezeken 
a fokozatokon, lépcsőkön felmenve egyszer csak kinyílik előttünk egy olyan világ, Jézus 
feltámadásának a világa, amit eddig nem érthettünk meg.  

Kedves Testvéreim! Azok a boldog emberek, akik Jézushoz közeledve, Mária, Péter és János hitbeli 
érésének a lépcsőit végigjárják és elérkezve a Bibliához, megértik a feltámadás titkát. Kívánom, hogy 
mindnyájan Istennek tetszően lássunk és higgyünk. A feltámadott Jézust szívünkbe fogadva legyünk 
tanítványai Megváltónknak. 

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

GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐL    
Karácsonyi Örömhír klub 

Hagyományokhoz híven az idén is megrendezésre került Isten kegyelméből a karácsonyi Örömhír 
Klub. December 18-án, szombaton, a gyülekezeti teremben és a közösségi házban 8.45-től kezdődött 
a foglalkozás.  

Kertészné Iványi Ágnes, a Vasárnapi Iskolai Szövetség munkatársa készült karácsonyi történettel, 
énekkel és játékkal a gyermekek számára. A történet címe „Egy csillag üzenete” volt, amely a 
Bibliából ismert napkeleti bölcsek történetét mondja el. Ők egy új csillagot fedeztek fel az égen, 
amely a próféciákból már számukra jelentőséggel bírt, hiszen a zsidók királyának születését jelezte. 
A bölcsek útra is keltek, de először a jeruzsálemi palotába igyekeztek, mert úgy gondolták, hogy a 
zsidók királya csakis ott születhetett. Az akkori király, Heródes tudtára is jutott az érkezésük, aki jól 
tudta, hogy Isten egy napon elküldi a Szabadítót. A szívében a düh és a félelem kezdett el uralkodni, 
de elengedte a bölcseket Betlehembe, ahova az írástudók küldték őket. A bölcsek újra útnak indultak, 
és ismét a fényes, már egyszer megjelent csillag vezette őket az útjukon – hiszen Isten is azt akarta, 
hogy ők is találkozzanak a megígért Szabadítóval. Meg is találták azt a helyet, ahol Mária, József és 
a kisded Jézus szállt meg. Itt megtudták, hogy valóban különleges gyermek fekszik a jászolban, és 
hogy milyen nagy tettekre küldte őt Isten. Azt olvassuk a Bibliában, hogy a bölcsek "leborulva 
imádták" a kisgyermeket (Máté 2,11). Odaadták drága ajándékaikat, majd elbúcsúztak a családtól és 
elindultak hazafelé. Így találkoztak ők a régen megígért Messiással. 

A foglalkozáson új éneket is tanultak a gyermekek, melynek címe „Csillagfény gyúlt, messzire 
vezetett”, de régi, jól ismert énekeket is énekeltünk, mint például a „Betlehemi csillag csoda fényt 
ád” kezdetűt. 

A foglalkozás második felében barkácsoltunk, így alkalmunk nyílt saját távcsövünket elkészíteni, 
valamint szép díszt is készíthettünk. Napközben finom nassolnivalóval és üdítővel vendégeltük meg 
a gyerekeket. Végezetül egy kis gyümölccsel és az elkészített tárgyakkal térhettek haza délben a 
gyermekek. Lakatos Adél 

 



Ökumenikus imahét 

Idén is hálaadással számolhatunk be a kedves Testvéreknek, hogy Isten kegyelméből 2019. január 
20-27-ig áldott alkalmakon lehettünk együtt, felekezeti különbség nélkül, Ökumenikus imahetünkön. 

A Krisztus-hívők egységéért tartott 2019-es Ökumenikus imahetet az indonéz keresztyének 
készítették elő. Indonézia 265 millió lakosának körülbelül 86%-a muszlim, és így a világ legnagyobb 
muszlim lélekszámú országa. A népesség mint egy 10 %-a azonban a különböző hagyományokat 
követő keresztyén közösségekhez tartozik. Az etnikai, nyelvi, vallási tarkaságban az indonézeket a 
szolidaritás és együttműködés elve jellemzi. Ez azt jelenti, hogy vállalják közösséget az élet és a 
munka minden területén, örömben és bánatban, és minden emberben a testvérünket látják. Ezt a 
mindig is törékeny harmóniát ma új veszélyek fenyegetik. A korrupció ezer alakban üti fel a fejét. A 
gazdagok és szegények közötti szakadék egyre mélyül, és a gazdag erőforrással rendelkező 
országokban botrányos módon sokan szegénységben tengődnek. Ilyen környezetben a keresztyén 
közösségekben újra tudatosult az egység fontossága, együttesen emelik fel szavukat az 
igazságtalanságok ellen. Csak akkor tehetünk bizonyságot arról, hogy megéljük az egységet a 
sokféleségben, ha szem előtt tartjuk Jézus imádságát, „hogy mindnyájan egyek legyenek”. Csak a 
Krisztusban megélt egységünk által leszünk képesek felvenni a harcot az igazságtalansággal szemben 
és szolgálni az attól szenvedő áldozatok javát. A fenti aggasztó jelektől indíttatva az indonéz 
keresztyének úgy érzik, hogy Mózes 5. könyvének igéje „Az igazságra és csak is az igazságra 
törekedj…” (5 Móz 16,18-20) helyzetükben, ínségükben, elevenükbe talál.  

A Jézusban szerzett szövetség népeként tudjuk, hogy a mennyei lakoma gyönyörűségét azok fogják 
majd élvezni, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, akik üldöztetést szenvednek érte, „mert övék 
a mennyek országa” (Máté 5,6 és 10). Bűnbánatot tartunk a megosztó igazságtalanság miatt, de 
keresztyénként hiszünk Krisztus erejében is, amely bocsánatot és gyógyulást ad. Így a kereszt alatt 
egyesítve találjuk magunkat, kérve kegyelmét, hogy vessen véget az igazságtalanságnak; és irgalmát 
azokra a bűnökre, amelyek megosztottságunkat okozzák.  

A szolgálattevők a következők voltak:  

   január 20. vasárnap        Perhát Levente – református beosztott lelkész – Őr  

   január 21. hétfő             Koós Csaba – református lelkész – Jármi - Papos  

   január 22. kedd              Sinkó - Páricsi Babett – református lelkész – Hodász - Kántorjánosi 

   január 23. szerda            Csonka Tibor – református lelkész – Nyírkércs - Nyírjákó 

   január 24. csütörtök         Lakatos Illés – református lelkész – Tyukod 

   január 25. péntek            Papp Tamás – római katolikus káplán – Mátészalka - Őr 

   január 26. szombat          Balázs Ottó – református presbiter - Őr 

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

Perhát Levente, beosztott lelkipásztor 

Farsang 
Farsang napja eljött már, 

kezdődik a jelmezbál, 
zeneszóra vígan lép, 
ring a tarka báli nép. 

Nagy mulatság van itt ma, 
ezerféle maskara 

perdül-fordul, integet, 
búcsúztatja a telet. 



 

A februári időszakot, a télzáró hónapot megtölti a vidámság és a jókedv. A farsangi időszak lényege 
a móka, kacagás, jelmezes felvonulás. A farsangot a mulatozás, lakomák, vidámság, szórakozás, 
bolondozás, bálok jellemzik, azaz az önfeledt ünneplés a húsvéti böjt előtt. A farsang a tél és a tavasz 
küzdelmének szimbolikus megjelenítése is egyben, a tél búcsúztatása és a tavasz várásának ünnepe. 
Ebből az alkalomból farsangi mulatságot tartottunk 2019. március 1-jén a Sarepta Református Idősek 
Otthonában.  
Most is nagy lelkesedéssel készültünk erre a napra. A köszöntőt és a nyitó áhítatot Pótor János 
lelkipásztor tartotta, ezzel is áldást kérve Istentől erre a napra. A mulatságot a munkatársak lendületes 
zsidó tánca nyitotta meg. Ezt követően a lakóké volt a főszerep. Vidám zenés jelenetükkel bemutatták, 
hogyan terjed a pletyka szájról szájra, majd megmutatták a jelenlévőknek, hogy ülve is lehet táncolni. 
A Magdaléneumból érkező lányok egy vidám jelenetet adtak elő, Hófehérke és a hét törpe kicsit 
továbbgondolt változatát. Ezek után ismét a dolgozóké volt a főszerep, akik bemutatták, hogyan zajlik 
a munka egy káposzta feldolgozó üzemben, majd Hofi Géza: Piál a föld című paródiáját adták elő. 
Munkatársaink vicces jelenetükkel azt is bemutatták, hogy milyen megszorítások várhatóak egy 
idősek otthonában, végül a gondozónők vidám énekkel búcsúztatták a telet.  
Az Ezüstalkony Hagyományőrző és Nyugdíjas Klub tagjai vidám nótacsokrot hoztak erre a napra, jó 
volt velük együtt nótázni. A délelőtti programot finom ebéddel fejeztük be, babgulyás és farsangi 
fánk várt mindenkit. A délután zenei élményéről Kállai Misi gondoskodott, aki remek hangulatot 
varázsolt az otthon falai közé. A sokszor egyhangú hétköznapok között ez a nap egy kis felüdülést, 
örömöt jelentet a résztvevőknek. Bízom benne, hogy jövőre is ilyen jó hangulatú, vidám és békés 
együttlétben lehet majd részünk.  Ádámné Rácz Lívia 

Nőnapi köszöntő 

Mindannyian családban nőttünk föl, ahol mindenkit körülvettek már gyerekként is a család nőtagjai. 
Iskolába, majd munkahelyi közösségbe kerültünk: átéltük, megéltük a környezetünkben élő hölgyek, 
leányok, édesanyák, feleségek, kolléganők kedvességét. Rájöttünk, hogy az életben társ nélkül az 
ember csak félember. Kell, hogy legyen mellettünk férfiak mellett nő is, aki sokszor többet jelent 
anyánál, testvérnél, párnál. Ha kell, mellettünk áll, segít, erősít, támogat, megbízhatunk bennük, 
becsüljük őket és ők is becsülnek bennünket, mindig számíthatunk rájuk. Velük teljesedik be az élet 
és válik szakadatlan láncolattá, a természet örök törvénye szerint; mert a férfi és a társadalom számára 
a nő jelenti a múltat, a jelent, a jövőt, hiszen ő őrzi, viszi tovább mindazt, minek közös neve: 
Emberiség. 
Kívánom, hogy ne csak ezen a napon töltse be szívüket boldogság, hiszen a szeretet nem korlátozható 
egy napra, az év minden napján szükségünk van rájuk. Ők teszik szebbé mindennapjainkat, 
kedvességük, gyengédségük, gondoskodásuk nélkül nem lenne teljes  az életünk. 
Nőnap alkalmából tisztelettel szeretném most köszönteni őket abban a reményben, hogy nem csak 
ma, hanem az év minden percében érezzék szeretetünket és megbecsülésünket. 
A Sarepta Református Idősek Otthonában is hagyománnyá vált, hogy a férfi dolgozók virággal 
kedveskednek a női lakóknak és dolgozóknak. Ebben az évben is pontosan így volt. 
Az ige a legjobb alapot adja annak, hogy nőnap alkalmából köszöntsük a hölgyeket. 
Pótor János lelkipásztor így is tett, s a Példabeszédek könyve 31,10-31 versével köszöntötte a 
megjelent hölgyeket. Végezetül az  általános iskolások műsora és a néptáncos csoport színesítette az 
ünnepséget. 
Az ünnepség után egy-egy szál virággal és csokoládéval kedveskedtek a férfi dolgozók a jelenlévő 
hölgy lakóknak, a női dolgozók pedig a virág mellé ajándékot is kaptak.  Zákány István 



Legátusunk bemutatkozik! 

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm az olvasókat! Kicska László Miklós, V. éves teológia-lelkész 
szakos hallgató vagyok a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Húsvéti legátusként 
fogom hirdetni az Igén keresztül Jézus Krisztus feltámadásának örömhírét a gyülekezetben. 
Számomra ez nagyon nagy öröm, mivel már gyermekkoromtól kezdve a lelkipásztori hivatás vonz. 
Egy szatmári faluban, Porcsalmán nevelkedtem tíz éves koromig. Szüleimnek sajnos helyben nem 
volt munkalehetőségük, így a család költözésre szánta rá magát, a jobb élet reményében, Debrecenben 
találtunk rá otthonunkra. A helyi lelkész ajánlására az egyik helyi református iskolába iratkoztunk be 
nővéremmel. Lakóhelyünkhöz a Nagytemplom van a legközelebb, így ebbe a gyülekezetbe kezdtünk 
el járni. Hetedikes koromban is itt konfirmáltam és ekkor kaptam pecsétet arra, hogy maradjak az 
elhatározásom mellett. „Légy hű mindhalálig, és néked adom az élet koronáját.” (Jelenések könyve 
2,10) volt az áldóigém.  
Középiskolás éveimet a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában töltöttem, itt igyekeztem 
jól kihasználni minden lehetőséget. Négy év elteltével érzem, hogy akkor sokat formálódtam, 
csiszolódtam, értem. Volt osztályfőnököm lelkész, neki köszönhetek sok támogatást és azt, hogy 
pályára állított. Ezek után hova máshova? Igen, egyenes út a teológiára. Sikeresen felvettek és már 
ötödik éve tanulom, hogy hogyan lehetek jó lelkész.   
A Nagytemplomi Gyülekezetben sok szolgálatot bíztak már rám, lassan három négy éve egy 
ificsoport vezetése a feladatom és szolgálatom. A H.O.P.E. ifivel (Hűséges és Oltalmazó Pillanatok 
Együtt) hétről hétre találkozom, jókat beszélgetünk, játszunk, eszünk.  
Természetesen nekem is vannak próbatételeim, amiket meg kell vívjak magammal és a világgal. A 
nehéz és kétséges helyzetekben mindig az áldóigém jut eszembe, hogy legyek hű és tartsak ki, 
bármilyen nehéz is a helyzet, amiben vagyok, mert azt ígéri Isten, ha véget ér az utam valami nagyon 
jót fog adni. Áldott böjti készülődést kívánok mindenkinek! Kicska László legátus 

Óvodások és iskolások figyelem! 
Gyermek és Ifjúsági Konferenciánkat idén is megrendezzük, immáron 36. alkalommal!  

A konferencia témája: TETŐTŐL TALPIG - Újszövetségi történetek alapján.  
Időpontja: 2019. július 9-13-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!  

Bibliaóra 

Minden csütörtökön délután 1430 Bibliaórát tartunk a Sarepta Református Idősek Otthonában. A 
Bibliaórára nem csupán a Sarepta lakóit, hanem gyülekezeti tagjainkat is szeretettel hívjuk és várjuk. 
A Bibliaórán lehetőség nyílik közös éneklésre, az Ige tanulmányozására, imaközösségre. 

Perhát Levente b. lelkipásztor 
Baba-Mama Klub 

Gyülekezetünkben továbbra is megszervezésre kerül a baba-mama kör, alkalmanként egy-egy bibliai 
édesanya életét vizsgáljuk meg közösen a Szentírásból. Az anyukáknak lehetőségük van tapasztalatot 
cserélni egymással, beszélgetni, és a gyerekek is nagyon örülnek egymásnak. 
Szeretettel hívok és várok minden kismamát, anyukát és kisgyermekét. Következő alkalom április 
26-án (pénteken) 10 órától lesz. Mindenkit sok szeretettel várok!  Lakatos Adél 

 



„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  

2019. június 9-én 10:30-kor kezdődik az őri református templomban. 
Ezen a pünkösdi istentiszteleten szeretnénk  

az 1949-ben, ’59-ben, ’69-ben, ’79-ben és ’89-ben konfirmáltakkal együtt hálát adni Istennek az Ő 
megtartó kegyelméért. Az Istentiszteletet követően szeretetvendégségre várjuk a meghívottakat a 

Gyülekezeti házba. Részvételi szándékát kérjük, június 2-ig jelezze! 

Húsvét 
Ha kimondják a Húsvét szót, mi jut eszedbe? 
Reméli az Úr, hogy a Feltámadás és az ő kegyelme 
Ha jön az ünneplés, vajon gondolsz-e a lényegre? 
Kívánja az Úr, hogy az ő szeretetét érezzed 
Ha jön a Nagypéntek, van-e borzongás benned? 
Nem akarja az Úr, hogy ez félelmet keltsen 
Ha harmadnapra feltámadt Jézus Te mit érzel? 
Szeretné az Úr, hogy erre minden bűnös szív megtérjen  
Ha reklámozzák az ünnepet, elvarázsol Téged is pompa? 
Azt várja az Úr, hogy szomjadat az élő víz, az Ige oltsa 
Ha elmúlik a húsvét ünnepe, hogyan lépsz tovább? 
Hidd el, az Úr kegyelme által sok bűnös életet átformál! 

Czomba Sándorné presbiter 

Füle Lajos: Nőttön nő 

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

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

Bár az életemben állandó a harc, 
de ragyogva néz rám az a Krisztusi-arc. 
Nőttön nő a fénye lelkemben, pedig 
fáradok már, s lassan, beesteledik. 

 

Gyermekistentisztelet 

Kedves Gyerekek!  

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

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

Honlapunk: www.reformatusor.hu 

Facebook: Őri Református Egyházközség 



Húsvéti keresztrejtvény 

Fejtsük meg a rejtvényt, majd a megjelölt függőleges betűkből elolvashatjuk a megfejtést! 
A megfejtéseket kérjük a lelkészi hivatalba 2019. április 28-ig eljuttatni. 
A megfejtők között május 5-én, a délelőtti istentiszteleten értékes ajándékokat sorsolunk ki! 

1. A zsidók főpapja, aki szorgalmazta Jézus kivégzését. (Mt 26,57) 
2. Jézus egyik tanítványa, a „kőszikla”, aki megtagadta Jézust. (Mt 26,69-75) 
3. Ki mondta: „Bizony, Isten Fia volt ez!” (Mt 27,54) 
4. A szent város, ahová Jézus virágvasárnap bevonult. (Mt 21,1-10) 
5. ……..kertje: itt fogták el Jézust. (Mt 26,36) 
6. Ezt mondta az angyal az asszonyoknak Jézus sírjánál. (Mt 28,5) 
7. Ennek az állatnak a hátán vonult be Jézus Jeruzsálembe. (Mt 21,7) 
8. Ebből fonták Jézus koronáját. (Mt 27,29) 
9. „Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, amely így szólt: EZ JÉZUS, A …............. 
KIRÁLYA.” (Máté 27,37) 
10. Arimáthiai…….., az ő sírboltjába temették Jézust. ((Mt 27,57) 
11. Ezen a „hegyen” feszítették keresztre Jézust. (Mt 27,33) 
12. Jézus tanítványa volt, de elárulta őt. (Mt 26,47-48) 
13. Ő figyelmeztette Pilátust, hogy ne avatkozzon Jézus ügyébe. (Mt 27,19) 
14. Ezt kapták az őrség tagjai azért, hogy azt hazudják, hogy Jézus testét ellopták. (Mt 28,12-15) 
15. „Nincsen itt, mert ……, amint megmondta. (Mt 28,6)  
 

1        K A J A F Á S   
2         P É T E R    
3         S Z Á Z A D O S 
4       J E R U Z S Á L E M 
5       G E C S E M Á N É  
6 N E F É L J E T E K       
7     S Z A M Á R       
8       T Ö V I S      
9         Z S I D Ó K   

10        J Ó Z S E F    
11     G O L G O T A      
12         J Ú D Á S    
13      F E L E S É G E    
14    E Z Ü S T P É N Z T    
15        F E L T Á M A D T 

 

Bárányok 

Nagymama, vettél nekem csokit? – kérdezte a csilingelő gyermekhang. – Nem, kicsikém, nem 
vettem, nem volt rá pénzem – felelte az évektől megfakult, rekedtes. – Nem is szeretlek! – mondta 
szemrehányón az apróság. – De én szeretlek téged – mosolygott rá a ráncos arc.  
A kislány nem válaszolt, csak szaladt, nyitotta szekrényt, a nagymama biztosan csak viccelt, lesz ott 
csokoládé, mindig szokott lenni. De a nyikorogva kitáruló ajtó mögött csak törölközők gubbasztottak 
és naftalinszag. Sírásra görbült a kicsi száj. Mindig van itt valami édesség, most miért nincs? A 
nagymama ezt nem teheti. Talán nem is jövök többet hozzá.  



– Gyere ide, kis unokám, mesélek neked – szólt az asszony, és a csöpp lányka duzzogva, könnybe 
lábadt szemmel odasomfordált. Felmászott a virágmintás, hagymaszagú ölbe, és átölelte a nagymama 
nyakát. Hát jó, a mese is megteszi, mindig olyan szép történeteket mond!  
Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy kis bárány, gondtalan és vidám. Nappal a réten 
ugrándozott, éjjel az édesanyja mellett aludt a szalmán… A kicsi lány megbűvölve figyelte a mesét, 
már nem gondolt a csokoládéra. A nagymama szavai elrepítették messzi vidékre, együtt félt az 
elveszett báránykával, és megkönnyebbülten kacagott, amikor az megkerült.  
– Nagymama, mégis szeretlek, jó itt nálad! Hogy hívták a barikát? – Azt hiszem, Ágota volt a neve, 
pont, mint neked. – Az ő nagymamája is mesélt neki történeteket? – Igen, és nagyon-nagyon szerette, 
úgy, mint én téged. – Szerintem a bárány nagyinak sem volt otthon csokija. De nem baj, Ágota jobban 
örült a mesének. 
Az idős asszonyon volt most a sor, hogy egy könnycseppet letöröljön a szeméről. „Köszönöm, Uram, 
hogy én is ilyen kisbárány lehetek. Elvesztem, megkerültem. Sokszor ajándékot kértem, és 
megbántódtam, ha nem adtál, de az öledben ülve jöttem rá, hogy a közelséged, és az, hogy szólsz 
hozzám, mindennél többet ér.” Csendben magához húzta a kicsi lányt, aki közben már el is aludt. A 
szomszéd utcában megszólalt az istentiszteletre hívogató harangszó.  

Kedves gyerekek, rátok is vár egy feladat! Vezessétek el az eltévedt kisbárányt az anyukájához! 

Ismeretlen szerző:  
Mondd, mi a szeretet? 

Könnyű szeretni azt, ki kedves,  
Szelíd, jóságos és figyelmes, 
Ki mindig csak ad, de sose kér,  
Ó, mennyire szeretjük mindezért. 
De azt szeretni, aki durva,  
Szava sértő, arca mogorva, 
Tudod, hogy tüskés, mégis szereted,  
– Na látod, ez a szeretet. 

Könnyű szeretni a jó barátot,  
Élvezni vidám társaságot. 
De a szenvedőt, ha szánja szíved,  
Ha éhezőnek nyújtasz kenyeret, 
A tétovának adsz egy jó tanácsot,  
Vigasztalod a sírót, hogyha látod, 
Letörlöd a fájó könnyeket,  
– Na látod, ez a szeretet. 

Aki becéz, vagy lágyan simogat,  
Hogy tudjuk szeretni azokat! 
De szeretni a mindig lázadót,  
A hitetlent vagy a támadót,  
A közönyöst, a bűnöst, szennyeset, 
Ilyenek vagyunk, s az Isten így szeret,  
Irgalma megnyitotta az eget. 
– Na látod, ez a szeretet. 

 „Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, 
hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett 
minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, 
akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást.”   János első levele 4,9-11 



Megláncolva 

A középkorban élt egy híres kovács. Arról volt ismeretes, hogy nagyon jó minőségű szerszámokat 
készített. Egyszer letartóztatták, és börtönbe került. Telt az idő, és ő elhatározta, hogy megszökik. 
Megvizsgálta a láncot, amellyel megkötötték, nem talál-e rajta elvékonyodást, ahol könnyen 
széttörheti. Csakhamar eloszlott minden reménysége. Rémülten fedezete fel ugyanis, hogy annak 
idején saját maga készítette ezt a láncot, és ő sokat adott arra, hogy olyan láncokat kovácsoljon, 
amelyeket senki nem képes széttörni. Íme, saját láncával volt megbilincselve! 
Ugyanígy van ez a bűnössel. Tulajdon keze kovácsolta azt a láncot, amellyel meg van kötözve. Olyan 
erős ez, hogy emberkéz szét nem törheti. Csak egy lehetőség van a szabadulásra: Jézus Krisztus, csak 
Ő tudja széttörni a láncot. Nála keressünk segítséget nyomorúságunkban: „Ha tehát a Fiú megszabadít 
titeket, valóban szabadok lesztek” (János 8,39). Tiéd ez a szabadulás? 
Csak két út van:  
A széles és a keskeny. Az egyik felfelé, a másik lefelé vezet. 
Az egyik romlásba visz, a másik az életre. Az egyiken sokan 
járnak, a másikat kevesen találják meg. Te melyiken jársz?  
Csak kétféle ember létezik: 
 A megváltott és az elkárhozott bűnös. A polyva és a gabona. 
Az élő és a holt. Te melyik csoportba tartozol? 
Csak két lehetőség van a jövőre nézve:  
„…Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot.” (Máté 
25,34) – „Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!” (Máté 7,23)  
Neked melyik lesz a sorsod? 

Felvirradt áldott szép napunk 

356. dicséretünk egyik legnépszerűbb húsvéti énekünk. Szövegét és dallamát egyaránt annak a 16. 
században élt Nikolaus Hermannak köszönhetjük, aki mintegy negyven éven át látott el tanári és 
kántori szolgálatot az északcseh vidéken található St. Joachimsthalban. Herman hosszú szolgálata 
alatt szoros baráti kapcsolatba került Johannes Matthesiusszal, aki St. Joachimstahlban végezte a 
lelkészi szolgálatot. A hagyomány szerint Herman gyakran készített énekeket barátja prédikációihoz. 
Az évek alatt összegyűlt énekanyagot 1560-ban, Herman halála előtt egy évvel könyv formában adták 
ki, a „Felvirradt áldott szép napunk” kezdetű dicséretünk ennek a második húsvéti éneke.  

Eredetileg tizennégy versben összegzi az evangéliumban olvasottakat, a mai énekeskönyvünkben 
megtalálható válogatott versek művészi fordítását Áprily Lajos készítette. Ebben a formában 
énekeljük generációk óta a húsvét legnagyobb üzenetét: a győzelmet.  

Az élet győz, a mord halál 
a prédát visszaadta már, 

nagy úrságának vége lett, 
Krisztus hozott új életet, 

Halleluja! 

Kívánom, az énekszó által is hangolódjon 
szívünk húsvéti örömre! Énekkarunk a 
vasárnap délelőtti istentiszteleten lép fel, 
szeretettel hívjuk az olvasókat!             BO. 
 
 

Füle Lajos: Az Atya vár 
Az ATYA vár ma még... 

Ki tudja, meddig?  
Előnkbe jött, egészen a keresztig!  
Karja kitárt, a keze, lába véres...  

Elér-e hát szívünk e szenvedéshez?! 
 

Locsolóvers 
Eljött a szép húsvét reggele 
Feltámadásunk édes ünnepe. 
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák, 
Pattognak a rügyek, s virít a virág. 
A harang zúgása hirdet ünnepet, 
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett. 
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem, 
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten. 
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,  
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.   



Ünnepi istentisztelet – 2018. Szenteste 



Rendszeres gyülekezeti alkalmaink 

Vasárnap     900 Istentisztelet a Sareptában 
Vasárnap 1030 Istentisztelet a templomban és gyermekistentisztelet a 

közösségi házban 
Vasárnap  1500 Istentisztelet a templomban 
Hétfő–Szombat   800 Reggeli áhítat a Sareptában 
Szerda 1400 Imaóra a Sareptában 
Csütörtök 1430 Bibliaóra a Sareptában 

Péntek 1600 Ifjúsági óra a közösségi házban 

Ünnepi alkalmaink  

Virágvasárnap  /ápr.14../    900 Istentisztelet a Sareptában 

Virágvasárnap     1030 Istentisztelet a templomban 
Virágvasárnap                     1500 Istentisztelet a templomban                             
április 15-20. 1830 Nagyheti úrvacsorai előkészítő istentisztelet a 

gyülekezeti házban   
Nagycsütörtök    /ápr.18../ 1030 Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek számára 

házi úrvacsora előre bejelentett igény szerint 
Nagycsütörtök  1830 Úrvacsorás istentisztelet a templomban  

Nagypéntek   /ápr.19./   900 Istentisztelet a Sareptában  
Nagypéntek  1030 Istentisztelet a templomban 

Nagypéntek                              1830 Istentisztelet a templomban 

Nagyszombat 1830 Istentisztelet a gyülekezeti házban a legátus 
szolgálatával  

Húsvét I. napja   /ápr.21./   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.22./   900 Istentisztelet a Sareptában a legátus szolgálatával 
Húsvét II. napja  1000 Istentisztelet a templomban a legátus szolgálatával 
Húsvét II. napja 1500 Istentisztelet a templomban a legátus szolgálatával 

Alkalmainkra mindenkit 

szeretettel hívunk és várunk! 

Áldott húsvéti ünnepeket 
kívánunk minden 

Kedves Olvasónknak! 


