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Üzenet 

Az Őri Református Egyházközség 

húsvéti lapja – 2022. április 

„Feltámadt a halottak közül” 

 

 

Drága hely 

 

Vágyó szívvel felkerestem  

lélekben a Golgotát. 

Hű Megváltóm már rég nincs ott, 

dicsőségben mennybe szállt. 

 

Megváltásom drága helyét  

nem felejtem el soha, 

bűnöm súlyos keresztfáját 

Jézus vitte fel oda. 

 

Keresztjén vált láthatóvá 

a bűn és kegyelem. 

Jézus vette fel a bűnöm, 

mely ott ült a szívemen. 

 

Ezért nékem mérhetetlen,  

drága hely a Golgota, 

mert nélküle nem lehetne 

otthonom a menny soha. 

 

(Pecznyik Pál) 
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Húsvéti gondolatok 

„Feltámadt a halottak közül” 

 

Ige: Máté evangéliuma 28,1-10 

Kedves Testvéreim! 

Nagy szeretettel köszöntöm gyülekezeti 

újságunk minden kedves Olvasóját! 

Az elmúlt két év húsvéti ünneplését a 

koronavírus járvány árnyalta be, sok-sok 

fájdalmat, nyomorúságot és veszteséget okozott. 

Milyen jó, hogy mostanra már megszelídült a 

vírus, és ünnepi istentiszteleten együtt lehetünk a 

templomban nagy gyülekezet közösségében. Idei 

ünneplésünket az ukrajnai háború árnyékolja be. 

Megrázó látni a menekülő embereket, a pusztuló 

életet és épületeket. Kérjük Istenünket, hogy 

fékezze meg a gonosz indulatokat, és némuljanak 

el a fegyverek. A félelmetes híreket hallva 

különösen nagy szükségünk van a húsvéti 

evangéliumra: Jézus legyőzte a halált, élő 

feltámadott Urunk van, aki kész vigasztalni és 

megmenteni bennünket.  

1. Máté evangéliumát még tavaly karácsonykor 

kezdtük el olvasni, és most érkeztünk el az utolsó 

részhez, az evangélium csúcsához, Jézus 

feltámadása történetéhez. Nagypénteken át vezet 

az út húsvétig. A golgotai kereszten szenvedett 

Jézus érettünk, helyettünk, miattunk. A kereszt 

ókori kivégzőeszköz, amellyel súlyos büntettek 

elkövetését, vagy a hatalom elleni lázadást 

büntették meg. Jézus bűntelenül, tehát nem a 

maga bűneiért szenved, ő az „ártatlanság 

Báránya”. Pilátus, a római helytartó is 

megállapítja, hogy „semmi bűnt nem találok 

ebben az emberben” (Lukács 23,4). Jézus 

váltságul adta életét sokakért. Saját maga 

vállalkozott a váltsághalál elszenvedésére. 

Többször megjövendölte szenvedését, halálát, de 

feltámadását is. A tanítványok és Jézus többi 

követői nem vették komolyan ezeket a 

jövendöléseket, felkészületlenül fogadták a 

nagyheti eseményeket. Figyeljünk úgy most az 

evangéliumi tanításra, hogy ismerjük fel azt, 

hogy Jézus Isten üdvtervét valósította meg. 

Imádságos szívvel kövessük a húsvéti 

eseményeket. 

2. A Jézust követő asszonyok szomorúan 

töltötték a szombatot, már nagyon várták, hogy a 

hét első napján megvirradjon. Hajnalban indultak 

Jézus sírjához. Máté szerint csak meg akarták 

nézni a sírt, de Márk és Lukács arról tudósít, 

hogy céljuk a holttest bebalzsamozása. A szent 

asszonyok Jézus iránti szeretete és lelkesedése 

csodálatra méltó, ami nemcsak a keresztig tartott, 

hiszen Nagypéntek után is kifejezték 

ragaszkodásukat. 

Legyünk hűséges követői Jézusunknak egész 

életünkben. Ujjongva várjuk a vele való 

találkozás lehetőségét. Milyen jó, hogy nekünk 

már nem gyászoló szívvel kell a sírban keresni 

Jézust, hanem a feltámadás bizonyossága töltheti 

be a szívünket. 

3. Csak Máté tudósít az evangélisták közül arról, 

hogy a főpapok és a farizeusok „lepecsételték a 

követ, és őrséggel őriztették a sírt” (Máté 27,66). 

Ezzel azt akarták megakadályozni, hogy a 

tanítványok ellopják Jézus testét, s utána azt 

mondják a népnek; feltámadt a halottak közül. A 

gonoszok figyelme mindenre kiterjed, de Isten 

üdvtervét megakadályozni nem tudják. 

Valószínű, hogy az asszonyok nem is tudták, 

hogy őrzik a sírt. Talán akkor el sem indulnak, 

hiszen mit is tehettek volna az őrökkel szemben. 

Milyen jó, hogy nem tudunk mindent. Tudja 

Isten, hogy mire van szükségünk. A kijelentett 

dolgok a mieink, a titkok az Úréi (5Mózes 

29,28).  

Az asszonyokat a Jézus iránti szeretetük indította 

el, így számíthattak Isten védelmére: „Az Úr 

megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. 
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„Megőriz az Úr jártodban-keltedben most és 

mindenkor” (Zsoltárok 121,7-8). Induljunk el az 

Úr felé, s minden akadály ellenére megtörténik a 

Vele való áldott találkozás. 

4. A mennyei erők megnyitják a sírt. 

A kő lepecsételésével és a sír őrzésével a főpapok 

és a farizeusok a halál pusztító tényét akarták 

konzerválni, véglegesíteni. Isten megmutatta 

azonban, hogy minden gonosz emberi igyekezet 

ellenére nem a halálé az utolsó szó. A húsvét 

diadala az, hogy van folytatás. Nagy földrengés 

támadt, ami megszüntette a halál véglegesnek 

tűnő mozdulatlan állapotát. Isten egy ideig 

engedi a gonosz erők áradását, de ez nem tart a 

végtelenségig, eljön az idő, amikor megálljt 

parancsol. A mennyből leszálló angyal a nagy 

követ elhengerítette, és ezzel megnyitja a sírt. 

Nincs szükség arra, hogy bárkitől is engedélyt 

kérjen a pecsét feltörésére, hiszen minden erő és 

hatalom a Mindenható Isten kezében van. Az 

őrök nem tanúsítottak semmiféle ellenállást, 

hiszen félelem vett erőt rajtuk, „és szinte holtra 

váltak”. „Amint vagyok, - nincs semmi gát, 

kegyelmed mit ne törne át” (460. dicséret 5. 

vers). A mennyei erők maradéktalanul elvégzik a 

feltámadást gátló tényezők lüktetését. 

5. Az asszonyokat viszont így bátorította: „Ti ne 

féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust 

keresitek!” Milyen jó, hogy a Jézus követőknek 

nem kell félniük. Isten nem azért jön közel 

hozzánk, hogy félelmet gerjesszen a szívünkben, 

sokkal inkább a megnyugvást, a békességet és az 

örömöt munkálja. Boldogan mondjuk a 

zsoltárossal együtt: „De nekem olyan jó Isten 

közelsége” (Zsoltárok 73,28). 

Isten ma is meg tud szabadítani minden 

félelemtől, nyugtalanságtól. Tapasztaljuk meg 

ezen az ünnepen is: „Ha Isten velünk, ki lehet 

ellenünk?” (Róma 8,31).  

6. „Feltámadt a halottak közül.” Már nincs a 

sziklasírban, ahová Arimátiai József temette. 

Isten kihozta a halálból a juhok nagy Pásztorát. 

Isten akaratát senki sem húzhatja keresztbe. 

Minden gonosz erőről kiderül, hogy Istennel 

szemben tehetetlen.  A halál nem tarthatta fogva 

Jézust, mert Ő az élet Ura. Isten halál feletti 

győzelmének áldott ünnepe a húsvét. 

„Örvendezzetek egek, ti is földi seregek! 

Mindnyájan örüljetek, vígan énekeljetek. Mert 

Urunk feltámadott, nékünk életet adott.” (348. 

dicséret 1. vers). 

Jézus feltámadása a mi feltámadásunk záloga. 

Feltámadása biztosíték számunkra, hogy mi is 

feltámadunk. Sőt már most új életre támaszt 

minket.  

Élő hittel valljuk Pállal együtt: „Többé tehát nem 

én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet 

pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában 

való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát 

adta értem” (Galata 2,20). 

7. A feltámadás örömhírét tovább kell adni! Az 

asszonyok feladatot kapnak, keressék meg a 

tanítványokat. Az engedelmesség útján hitük 

érlelődik és erősödik. „Félelemmel és nagy 

örömmel futottak.” Hitük kezdetben még 

gyenge, félelemmel és örömmel vegyített. Ne 

csodálkozzunk, hogy sokszor ilyen vegyes 

érzelmekkel telített a mi hitünk is. Ne várjuk, 

hogy rögtön acélos legyen a hitünk. 

Kérjük, hogy Isten űzzön ki minden félelmet a 

szívünkből. Jó látni a futó asszonyokat, mert a 

boldogság szárnyakat adott nekik. „Légy 

örömmondó, békekövet! Hirdesd: a Szabadító 

elközelgetett” (397. dicséret 1. vers). 

Adjuk tovább a jó hírt, hogy győzedelmeskedett 

a halál felett az élet. Tégy bizonyságot a hitedről 

a bűn, a félelem, a nyugtalanság szorításában 

levőknek: Élő Jézusunk van, aki megvéd az élet 

viharaiban, bűnbocsánatot ad, kegyelemben 

részesít és üdvösséget ajándékoz. 

8. „Jézus szembejött velük.” Az asszonyok már 

addig is sok csodát éltek át: az elhengerített kő, a 

feltört pecsét, a nyitott sír, az angyali biztatás, 

hogy ne féljenek, és a feltámadás örömhíre. 

A legnagyobb csoda azonban az, hogy saját 

szemükkel láthatják a Feltámadottat, 

személyesen találkozhatnak Jézussal. Az 

engedelmesség útján járó asszonyok átélhetik ezt 



 

4 

a csodát. Örömmel ragadták meg a lábát, és 

leborultak előtte. 

Kedves Testvérem! A feltámadott Jézussal ma is 

lehet találkozni. Hogyan? Imádság, éneklés és a 

Biblia olvasása során otthon a belső szobában, a 

templomban és a gyülekezet közösségében.  

Felismerhető Urunk van, aki Szentlelke és Igéje 

által kész minket is megszólítani. Ne fordulj el 

Megváltód elől, amikor szembejön veled az úton!  

 

Kérj nyitott lelki szemeket, hogy felismerd Őt! 

Ne dugd be a füled, amikor meg akar szólítani, 

hanem mondd: „Szólj, Uram, mert hallja a te 

szolgád” (1Sámuel 3,9). 

Áldott húsvétot kívánok minden kedves 

Olvasónak, és szeretettel hívok mindenkit az 

ünnepi istentiszteleti alkalmakra gyönyörű 

templomunkba. 

Dr. Pótor János lelkipásztor                                                                                                                                 

 

GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉBŐL 

Ajándék templomunkba 

Tisza Tiborné Pethő Erzsébet, ahogy mindenki 

szólítja Babika néni szülei emlékére 100.000 

forintot adományozott. Őri származású volt, 

jelenleg Szolnokon él. Szülei id. Pethő János és 

Szenáki Erzsébet. Ebből a pénzből 

futószőnyeget vásároltunk, amit Istenünk 

kegyelméből 2021 karácsonyán vettünk 

használatba. Az adományt Szenáki József és 

felesége juttatta el hozzánk.  

Március 4-én Babika néni a fiával Nyíregyházán 

járt temetésen és délután ellátogattak szép 

templomunkba. Isten iránti hálával emlékezett 

vissza gyermekkorára, elmondta, hogy a 

második pad volt az ő helyük anyukájával és 

húgával, mindig csak oda ültek. 87 éves lesz 

augusztusban és nagyon örült, hogy újra 

templomunkban lehetett. Jó egészséget kívánunk 

neki. 

Megkért, hogy adjuk át szívbéli, szeretetteljes 

köszöntését az őri Testvéreknek! 

Ökumenikus Imahét – A Krisztus-hívők egységéért 

2022. január 16-19-ig Ökumenikus imahetet 

tartottunk gyülekezetünkbe, amit 20-án vasárnap 

úrvacsorával zártunk.  

„A vezér Ige így szól: „Láttuk az ő csillagát 

napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Máté 

2,2). 

Az idei hét anyagát és istentiszteleti rendjét a 

Közel-Keleti Egyházak Tanácsa állította össze. 

A napkeleti bölcsek történetének egy-egy 

mozzanata jelent meg az igehallgatók előtt. Ezek 

olyan ajándékokat hordoznak hitben, 

gondolatokban és lelkiekben, amelyek gazdaggá 

tették ennek az imahétnek minden esti alkalmát. 

Mind az igehirdetők, mind pedig az igehallgatók 

számára sok értéket készít ezáltal Isten.  

Az üzenet az, hogy Isten Jézusban közölt 

megváltó szeretete egyetemes. A messze 

Napkeletről is jönnek Őt imádni, hiszen az egész 

világ Megváltója. Ebben a történetben nem 

vándorokkal, hanem tudósokkal találkozunk. Azt 

is láthatjuk, hogy a három bölcs nem a 

vakvilágba indult. A bölcseknek eszébe juthatott 

az ősi zsidó várakozás, amit Bálám hirdetett, 

hogy „csillag jön fel” (4Mózes 24,17). A bölcsek 

érkezése Jeruzsálemben is felelevenítette a 

próféták igéit. Még Betlehem is az eszükbe jutott. 
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Mégis, akiknek a prófétai ige szólt, azok közül 

senki sem kísérte el a bölcseket Betlehembe.  

Felfigyelhetünk arra, hogy Isten nemcsak hív, 

nem is csak elindít, hanem eljuttat a célig, Jézus 

Krisztushoz. Egy sosem járt úton a csillag 

jelentette a bölcseknek, hogy jó felé mennek. A 

bölcsek ismerete így érett tudománnyá, mert 

ebben az esetben a tudományuk és Isten Igéje 

egybehangzó volt! De azt se hagyjuk szó nélkül, 

hogy Isten gondoskodott a hazavezető útról is! 

Az álomban kapott intés és az engedelmesség 

jelentette azt a más utat, amely hazafelé vezetett.  

A ma élő keresztények számára ez az égi csillag 

az Isten szent igéje. Ez hív mindenkit Jézushoz.  

A napkeleti bölcsek imádják Jézust. Amikor 

Jézus megszületett a júdeai Betlehemben 

Heródes király idején, íme, bölcsek érkeztek 

napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: Hol 

van a zsidók királya, aki most született? Amikor 

ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság 

fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. 

Összehívott minden főpapot és a nép írástudóit, 

és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a 

Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: A júdeai 

Betlehemben. Ekkor Heródes titokban hívatta a 

bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy 

mikor jelent meg a csillag, majd elküldte őket 

Betlehembe, és ezt mondta: Menjetek el, és 

kérdezősködjetek a gyermek felől; mihelyt pedig 

megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is 

elmenjek, és imádjam őt! Miután meghallgatták 

a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet 

láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg 

odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a 

gyermek volt. Bementek a házba, meglátták a 

gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva 

imádták őt. Ajándékokat adtak neki: aranyat, 

tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést 

kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza 

Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. 

A napkeleti bölcsek történetének is sok sötét 

részlete van, legfőképpen Heródes zsarnoki 

rendelete. A Betlehemben és annak környékén 

élő két év alatti gyermekek életének kiontása 

(Máté 2,16–18). A betlehemi csillag annak a jele, 

hogy Isten az ő népével jár, hallja kínjait, átéli 

fájdalmait. Az Úr nem alszik, népével jár és 

visszahozza, ha eltévedt valaki. A hit útja ez az 

Istennel járás, aki szüntelen rajta tartja szemét 

népén, és aki vezet minket a történelem és az élet 

rögös útjain.  

A bölcseket a csillag vezérli a nyugtalan 

jeruzsálemi napokban, amikor Heródes az 

ártatlan élet elpusztítását tervezi. Ma is, szerte a 

világon ártatlanok szenvednek az erőszaktól 

vagy annak fenyegetésétől. Fiatal családok 

menekülnek a Heródes- vagy Augustus-féle 

zsarnokoktól. Ilyen környezetben az emberek 

jelét keresik annak, hogy Isten velük van. 

Keresik az újszülött királyt, a szelídség, béke és 

szeretet királyát. De hol van az a csillag, amely 

megmutatja hozzá az utat? Az egyház küldetése, 

hogy a Krisztushoz, a világ világosságához 

vezető utat megvilágító csillag legyen. Ilyen 

csillagként az egyház a remény jele lesz a bajos 

világban, annak jele, hogy Isten népével van, és 

kíséri az élet nehézségei között.  

A Covid 19 világjárvány még inkább rámutat, 

milyen nagy szüksége van a világnak arra, hogy 

fény világítsa be a sötétséget. A napkeleten, a 

Közel-Keleten kétezer éve felragyogó csillag ma 

is a jászolhoz hív, oda, ahol Krisztus született. 

Odavonz bennünket, oda, ahol Isten Lelke él és 

hat. Krisztus követése a mi új ösvényünk, ahol 

minden ember megtapasztalhatja az életet, békét, 

igazságosságot és szeretetet. Az egyházak 

közötti új út a látható egység útjára, amelyet 

áldozatosan, bátran és tántoríthatatlanul 

keresünk, hogy minden nappal egyre inkább 

„Isten legyen mindenekben” (1Kor 15,28). 

Szolgálattevők: 

Perhát Levente - beosztott lelkipásztor – Őr 

(vasárnap) 

Balázs Ottó – presbiter – Őr (hétfő) 

Csonka József – segédlelkész - Kántorjánosi, 

Hodász (kedd) 

Fülöp Sándor - római katolikus nyugalmazott 

plébános úr - Mátészalka (szerda) 

Dr. Pótor János – lelkipásztor - Őr (vasárnap) 

Kiss Andrásné gondnok 
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Farsang a Sareptában 

2022. február 25-én, pénteken télbúcsúztató 

ünnepet tartottunk. Az idén zárt körben történt, 

mivel fontosnak tartottuk lakóink és dolgozóink 

egészségét.  

Reggel 10 órakor istentisztelettel kértük Istenünk 

áldását a napra. Az igét Dr. Pótor János 

intézményvezető lelkipásztor hirdette az 1 

Sámuel 14, 16-35 alapján.  

A műsorsorozatot a dolgozók nyitó tánca 

nyitotta, akik egy zenei válogatással készültek 

erre a napra. A lakók a Hamupipőke sajátos 

feldolgozásával, nótákkal, versekkel, valamint 

tánccal is készültek.  

Ezt követően a gondozónők titokban könnyed 

tánccal leptek meg minket, amelyet nem voltak 

restek ellejteni. Ezután egy kabaré jelenettel is 

készültünk, amiben vicces jelenetek, 

dalfeldolgozások is helyet kaptak. Végezetül a 

délelőtt zárásaként télbúcsúztatóra hívtuk 

lakóinkat, hogy ezt a fránya hideg időszakot 

eltemessük. Laci, akit nagyon szeretett mindenki 

meghalt, így válhatott a menyegző és a 

lakodalom gyászszertartássá.  

A finom ebéd elfogyasztása után délután 2 órától 

fél 4-ig táncmulatsággal emeltük a nap 

hangulatát.  

Nagyon tartalmas, mókás és emlékezetes napot 

tudhatunk magunk mögött. Hálásan köszönjük 

kegyelmes Istenünknek, hogy a járvány ellenére 

ismét jó hangulatban lehettünk együtt.  

Reméljük, hogy a következő farsangunk is ilyen 

mókás lesz.             Lakatos Adél 

Nőnap a Sareptában 

Március 8-án a lányok, a nők, az édesanyák, 

nagymamák, feleségek felé fordítjuk a 

figyelmünket, azok felé, akik életet adtak 

nekünk, gondunkat viselik, mellettünk állnak az 

életben. Ezen a napon virággal, édességgel, szép 

verssel, idézettel facebookos üzenettel 

köszöntjük őket.   

A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és 

megbecsülés kifejezésének napja, amelyet 1917 

óta minden év március 8-án tartanak. A nőnap 

eredetileg a mai virágos, kedveskedős 

megemlékezéssel szemben munkásmozgalmi 

eredetű, harcos, a nők egyenjogúságával és 

szabad munkavállalásával kapcsolatos 

demonstratív nap volt. 

A nemzetközi nőnap létrehozói szerint az 

egyszerű, de mégis történelmet alakító nők napja, 

ami a nők évszázados küzdelmét eleveníti fel, 

melyet az egyenlő jogokért és lehetőségekért 

vívtak. 

Magyarország a nőnapi felhíváshoz először 

1913-ban csatlakozott, amikor az Országos 

Nőszervező Bizottság röplapokat osztott. A 

következő évben, 1914-ben már országszerte 

rendezvényeket szerveztek. A Rákosi-

korszakban a nőnap ünneplése kötelezővé vált, és 

az eredetileg különböző időpontokban rendezett 

nőnapot 1948-tól szovjet mintára március 8-án 

tartották meg. A rendszerváltás után a nőnap 

Magyarországon is elvesztette eredeti 
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munkásmozgalmi hangulatát, helyette a virág, 

ajándékozás dominál. 

A Sarepta Református Idősek Otthonában is 

hagyománnyá vált, hogy a férfi dolgozók 

virággal, a lakók verssel kedveskednek a női 

lakóknak és dolgozóknak. Így volt ez ebben az 

évben is. Dr. Pótor János tiszteletes úr 1Sámuel 

2,1-10 versével, Anna hálaénekével köszöntötte 

a jelenlévőket. Anna imádságát meghallgatta az 

Úr és fiúval ajándékozta meg, a kis Sámuellel, 

akit az élő Isten szolgálatába szánt. Anna 

gyermekéért magasztalta az Urat. „Tekintetem a 

hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? 

Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet 

alkotta.” (Zsoltárok 121,1-2) Elmondta ez a nap  

az öröm napja is, hiszen megnyíltak a kapuk a 

látogatók előtt, akik örömmel jöttek is a 

hozzátartozóikhoz. Azt kívánta, hogy minden 

nap találjuk meg az örömnek, a hálaadásnak 

ajándékát. Áldást kívánt a nőknek nem csak ezen 

a napon, hanem az esztendő minden napján.  

Az igei szolgálat után egy-egy szál virággal és 

csokoládéval szereztek örömet a férfi dolgozók a 

lakóknak. A dolgozók virágot, Énekeskönyvet 

kaptak és mindenkit külön bibliai igével 

köszöntöttek a férfi munkatársak. 

A lakók nevében szeretném megköszönni a 

dolgozók munkáját és szeretetét, köszönjük, 

hogy vigyáznak ránk, hogy egészségesek 

legyünk és teljes emberi éltet élhessünk.  

Kovács Gábor a Sarepta lakója 

Ma még… 

Ma még jobban érezd, hogy Isten veled van  

Míg világ a világ, Ő bizony el nem hagy!  

Ma még jobban keresd az Istent, míg lehet  

Hisz az örök élet titka csakis a kereszt lehet!  

Ma még jobban higgy az Isten kegyelmében  

Hisz megkaphatod azt az Isten Fia személyében!  

Ma még jobban szeress, mint eddig tetted  

Mert akkor győztes leszel, nem egy vesztes!  

Ma még jobban segíts társadon, testvéreden  

Úgy, hogy ő erre életében mindig emlékezzen!  

Ma még jobban bízd Rá magad, életed  

Addig, míg tart a MA, addig kérheted!  

Ma még jobban ünnepelj, hisz a Húsvétot még megélted  

Házadba a béke, szeretet és kegyelem betérjen!  

Ma még jobban imádkozz, szüntelen nagy-nagy hittel  

Mert az Istennél lehetetlen tanuld meg, hogy nincsen!!! 

Czomba Sándorné (presbiter) 

Feltámadás ünnepén 

Örömhírrel járok én: 

Olyan, mint a mi Megváltónk 

Nem járt még a Föld színén. 

Nagy kő feddte bár a sírt, 

Asszony csapat csendben sírt 

Magnyílt sírból égi angyal 

Zengte szét a drága hírt: 

Ne féljetek, higgyetek! 

Örvendezzen szívetek! 

Isten Fia feltámadott 

Győzött sír és gyász felett 

Hálás szívvel áldom Őt 

Ő készíti a jövőt 

Ő az élet, és a béke 

Fáradt szívek menedéke. 

Ha eljön és feltámadunk 

Mindörökké áldjuk Őt! 
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Legátus bemutatkozik 

Török Dávid János vagyok, másodéves a 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

teológus - lelkipásztor szakán. Őrben élek 

szüleimmel és a testvéreimmel, és az itteni 

gyülekezetbe tartozom. A családom elég nagy, 

négyen vagyunk testvérek, akik közül én vagyok 

a legidősebb. A lelkészem Dr. Pótor János, 

akinek nagyon sokat köszönhetek. Egészen kicsi 

korom óta bekapcsolódtam a gyülekezeti életbe, 

először gyermekistentiszteleteken, ünnepeken 

való szolgálattal, versmondással, majd később 

gyerekheteken való szolgálattal. Teológiai 

tanulmányaim előtt Mátészalkára jártam 

középiskolába, ahol érettségi bizonyítványt és 

nyelvvizsgát is szereztem angol nyelvből. Itt 

bizonyosodtam meg arról, hogy elhívást kaptam. 

Úgy gondolom, hogy a legjobb dolog, ami történt 

velem, hogy felvételt nyertem a Debreceni 

Református Hittudományi Egyetemre. Rengeteg 

remek emberrel találkoztam és ismerhettem meg 

őket. Korábban sokat szolgáltam a saját 

gyülekezetemben, reggeli áhítatokkal hetente a 

Sarepta Református Idősek Otthonában. 

Hatalmas izgalommal a szívemben várom, hogy 

a saját gyülekezetemben, otthon szolgálhassak. 

Köszönöm a gyülekezetnek és lelkipásztor 

úrnak, hogy támogatnak és bíztatnak. 

Török Dávid János legátus

A két gonosztevő 

Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz 

királyságodba. (Lukács 23,42) 

Amikor Jézus Krisztust nagypénteken keresztre 

feszítették, vele együtt két gonosztevőt is 

kivégeztek. Először mindketten csúfolták őt, 

azonban egyikük figyelni kezdte a Megváltót. 

Hallotta, amint imádkozott: „Atyám, bocsáss 

meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” 

Ez megrendítette, ilyet még nem hallott. Akkor 

felhangzott lentről a gúnyolás: „Másokat 

megmentett, magát nem tudja megmenteni.” Kik 

azok a mások? Esetleg ő is? Feje felett három 

nyelven ott volt: Jézus, a zsidók királya. Ő lenne 

a Király? „Én Istenem, miért hagytál el?” 

Hogyan beszél a Mindenhatóhoz! - S amit hall ez 

az ember, igévé válik számára, és hitet ébreszt a 

szívében. Jézus titka megnyílik előtte, és utolsó 

erejével még segítségét kéri: Jézus, emlékezz 

meg rólam, amikor eljössz királyságodba! 

Ez egy tömör hitvallás. Szerinte Jézus király, aki 

túléli halálát, élni fog örökké, s őrajta is segíthet.  

A keresztre feszítés az ő trónfoglalásának 

előjátéka. Ez az ember már hisz, és így kér 

kegyelmet. És kap: „Még ma velem leszel a 

paradicsomban” - mondja a Király. 

Nem különös, szinte botrányos? Ez a gonosztevő 

nem járt templomba, nem élt erkölcsös életet, 

nem hivatkozhat jó cselekedeteire, és mégis 

üdvösséget kap. Miért? Mert Jézushoz fordult. 

Látta a maga helyzetét „tetteink méltó büntetését 

kapjuk”, és elhitte, hogy Jézus az, aki. Ő rászorul 

a kegyelemre, Jézus pedig képes megadni - el 

kell fogadnia. „Hiszen kegyelemből van 

üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: 

Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy 

senki se dicsekedjék.” (Ef 2,8-9) 

A másik ugyanolyan helyzetben volt, de sem a 

bűneit nem látta, sem Jézusban nem hitt.  

Keserűségében csak káromolta őt. 

Jézus mondta: „Akit nekem ad az Atya, az mind 

énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem 

küldöm el...” (János 6,37). 

(Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja) 

 

Van még hely ott mely téged béfogad,  

a Jézus mennyegzőre hívogat.  

Vár ott a hely, oh jöjj s ne vesztegelj.  

Az est közeleg, a nap hamar lemén, 

az árnyak nőnek, s elfogy ím a fény.  

Vár ott a hely, oh jöjj s ne vesztegelj.  

A szép terem felékesítve már,  

a vőlegény vendégül egyre vár.  

 

Vár ott a hely, oh jöjj s ne vesztegelj. 

Már megtelik a mennyegzői ház,  

Míg vár a hely, siess, ne tétovázz.  

Vár ott a hely, oh jöjj s ne vesztegelj.  

Az ajtó nyitva, béfogadni kész,  

Testvér siess, siess, hogy el ne késs.  

Vár ott a hely, oh jöjj s ne vesztegelj.       

(                        (Hallelujah! – 208. ének)
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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  

2022. június 5-én 10:30-kor kezdődik az őri református templomban. 

Ezen a pünkösdi istentiszteleten szeretnénk az ’62-ben, ’72-ben, ’82-ben,  

’92-ben, 2002-ben, 2012-ben konfirmáltakkal együtt hálát adni Istennek  

az Ő megtartó kegyelméért.  

Az istentiszteletet követően szeretetvendégségre várjuk a meghívottakat a Gyülekezeti házba.  

Részvételi szándékát kérjük, május 30-ig jelezze a lelkészi hivatalban,  

vagy telefonon: 06-44-385-250! 

Kedves gyülekezeti tagunk juttatta el hozzánk.  

Palotay Gyula: Húsvéti Hozsánna  

Azon a napon elborult az ég, 

Bujkált a Nap a fellegek mögött. 

Rengett a föld és kősziklák repedtek: 

Megnyílt a sírdomb a halottak fölött. 

A százados is megrémült, ezt látván. 

A templomkárpit kettéhasadott, 

De kárörvendőn nevetett a Sátán: 

Meghalt a Krisztus! A Krisztus halott! 

 

Négy drága sebből patakzott a vér, 

Mikor elhangzott: "Elvégeztetett!" 

Hogy gyűlölt a világ szeretetedért: 

Gyalázat fáján elvéreztetett! 

Anyád szívét az éles tőr átjárta, 

Csak a Sátán ült tort és kacagott. 

Ő erre készült, ezt a napot várta: 

Meghalt a Krisztus! A Krisztus halott! 

 

És szombatnapon átvert testedet 

Gyolcsba takarta sziklasír öle. 

Még holtodban is poroszlók vigyáztak 

És sziklasírod pecsétes köve. 

Te mondád azt, hogy harmadnap felépül, 

Ha lerontják ezt a templomot, 

S bízott a Sátán, hogy ő győzött végül: 

Meghalt a Krisztus! A Krisztus halott! 

 

Síró asszonyok húsvét hajnalán 

Drága kenettel sírodhoz jövet 

Így tanakodtak: Ki veszi le nékünk 

A sír szájáról a nehéz követ? 

... És fehérruhás angyal ajkán zengett: 

"Megnyílt a sír! A Krisztus nem halott!" 

S azóta húsvét mindig így üzenget: 

Él a mi Krisztusunk! Feltámadott! 

Gyermekistentisztelet 

Kedves Gyerekek! Ne felejtsétek el, ha 

vasárnap, akkor gyermekistentisztelet! Sok 

szeretettel várok minden óvodást és általános 

iskolást vasárnap délelőttönként fél 11-re!  

Szüleitekkel vagy nagyszüleitekkel együtt 

gyertek a református templomba, ahonnan a 

közének alatt átmegyünk a közösségi házba, a 

gyermekistentisztelet színhelyére. Lesz bibliai 

történet, ének, aranymondás, játék, udvari játék 

(hinta, csúszda)…             Adél néni 

 

Kedves gyülekezeti tagok! 

Szeretnénk bátorítani mindenkit arra, hogy 

írjon gyülekezetünk Üzenet című újságába. 

 

Szívesen fogadunk minden 

bizonyságtételt, beszámolót, 

igemagyarázatot, 

versajánlót, esetleg saját verset, s minden 

egyebet, amellyel egymás hitének épülésére 

lehetünk és az Úr dicsőségét szolgáljuk. 

 

Ragadjunk tollat, és amire Isten Lelke indít, 

vessük papírra. 
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Keresztrejtvény 

A sorok kitöltése után a megfejtést a vastag kerettel kiemelt betűk összeolvasásával kapjuk. A szó 

egy fontos újszövetségi fogalom. 

A megfejtéseket kérjük a lelkészi hivatalba eljuttatni 2022. április 28-ig. A megfejtők között május 

1-jén a délelőtti istentiszteleten ajándékot sorsolunk ki! 

1. Ő volt, aki elment Pilátushoz és elkérte Jézus testét. 

2. Ezen a napon feszítették keresztre Jézust.  

3. Ki volt a római birodalom helytartója, aki ki is hallgatta Jézust? 

4. Ki volt az a tanítvány, aki háromszor is megtagadta Jézust? 

5. Így ünnepelték Jézust Jeruzsálemben. 

6. Melyik kertben imádkozott Jézus elfogatása előtt?  

7. Milyen köszöntéssel köszöntötték Jézust virágvasárnap? 

8. Miután megfeszítették Jézust, feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, amely így szólt: „Ez 

Jézus, a ……”  

9. Halála előtt Jézus három óra tájban felkiáltott: „Éli, Éli, lamá ...!” azaz: Én Istenem, Én Istenem, 

miért hagytál el engemet?”  

10. Amikor a százados és a többiek, akik őrizték Jézust, látták a földrengést ezt mondták: „Bizony, 

… Fia volt ez!”  

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

8.                     

9.                     

10.                     

Gyerekeknek… 

Keresd meg a táblázatban Jézus életéhez, 

tanításához kapcsolódó szavakat. Vízszintesen 

és függőlegesen keress.  

 

 

Kenyér, Húsvét, Szeg, 

Bűn, Pásztor, Júdás, 

 

Igazság, Kereszt, József, 

Páska, Megváltó, Jézus, 

Béres, Názáret 

 

G O T Z E V C V M A D I 

E K E N Y É R S Y Ő Ö L 

T E R F S H Ú S V É T G 

U R J É M J K E I M O A 

O E Ó C E É I R O J K F 

D S Z E G Z F D L B Ű N 

S Z S A V U E I M É L Á 

Í T E P Á S Z T O R D Z 

V É F Á L O I B R E R Á 

E R I S T J Ú D Á S G R 

K O M K Ó T H O G T H E 

Ó I G A Z S Á G Ó U K T 
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Óvodások és iskolások figyelem! 

Gyermek és Ifjúsági Konferenciánkat idén is megrendezzük, immáron 39. alkalommal!  

A Konferencia témája: Perzsa tábor – Eszter története.  

Időpontja: 2022. augusztus 1-5 -ig. 

Helye: Református templom, Gyülekezeti ház és Közösségi ház. 

Szeretettel várunk minden érdeklődő gyermeket és ifjút!  

Augusztus 3-án, szerdán a Közösségi ház udvarán családi délutánt tartunk, ezt követően pedig 

szabadtéri istentiszteletre várunk mindenkit szeretettel a parkba.  

Felnőttek számára esténként evangélizációs istentisztelet lesz a Konferencia napjain! 

Kinek a kezében vagy? 

Egy kosárlabda az én kezemben csak pár ezer forintot ér;  

Michael Jordan kezében körülbelül harmincmilliót…  

Attól függ, kinek a kezében van! 

Egy ecset az én kezemben alig 100 forintot ér,  

Picassóéban akár több százmilliót is. 

Attól függ, kinek a kezében van! 

Egy teniszütő az én kezemben gyakorlatilag használhatatlan,  

Roger Federer kezében győzelmi kupát jelent… 

Attól függ, kinek a kezében van! 

Egy bot, az én kezemben segítség a hegymászáshoz,  

Mózesében szétválasztja a vörös-tengert… 

Attól függ, kinek a kezében van! 

Egy parittya az én kezemben alig több, mint egy játékszer;  

Dávidéban Góliátra lesújtó fegyver… 

Attól függ, kinek a kezében van! 

Két hal és öt kenyér az én kezemben egy uzsonnára való;  

Isten kezében egy egész sokaság jóllakik belőle… 

Attól függ, kinek a kezében van! 

A szögek az én kezemben csak fájdalmat okoznak,  

Jézus Krisztusban a megváltás eszközei az egész világnak! 

Látod, minden attól függ, kinek a kezében vannak a tárgyak… 

Helyezd tehát az okoskodásaid, az aggodalmaidat, a félelmeidet,  

A reményeidet, az álmaidat, a családodat, a kapcsolataidat, mindent Isten kezébe,  

Mert minden attól függ, kinek a kezében vannak! 

Isten kezében vagyunk, teljes biztonságban. 

És csodákra képesen… 

A lelkészi hivatal nyitvatartási rendje hétköznapokon 9 és 11 óra. 

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

Facebook: Őri Református Egyházközség 

Szeretettel kérjük, hogy személyi jövedelemadója egyik 1%-val támogassa a Református Egyházat, 

melynek technikai száma: 0066, másik 1%-val az „Őri Református Egyházközség Jövőjéért 

Alapítvány”-t, melynek adószáma: 18816587-1-15. Köszönjük szépen. 
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Rendszeres gyülekezeti alkalmaink 

Vasárnap       830 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   1400 Bibliaóra a Sareptában 

 

Ünnepi alkalmaink 

Virágvasárnap /ápr. 10./ 

 

   830 Istentisztelet a Sareptában 

Virágvasárnap      1030 Istentisztelet a templomban 

Virágvasárnap 

                       

 1500 Istentisztelet a templomban                             

április 11-16.  1800 Nagyheti úrvacsorai előkészítő istentisztelet a 

gyülekezeti házban   

Nagycsütörtök /ápr. 14./  1030 Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek számára 

házi úrvacsora előre bejelentett igény szerint 

Nagycsütörtök   1800 Úrvacsorás istentisztelet a templomban  

Nagypéntek /ápr. 15./    830 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. 17./    830 Istentisztelet a Sareptában 

Húsvét I. napja   1030 Úrvacsorás istentisztelt a templomban az énekkar és a 

gyermekek szolgálatával 

Húsvét I. napja   1500 Úrvacsorás istentisztelet a templomban a legátus 

szolgálatával, ifjúság műsora 

Húsvét II. napja /ápr. 18./    830 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! 


