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További hírek, részletes beszámolók és képek a honlapunkon: 

www.reformatusor.hu 

http://www.reformatusor.hu/


„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: 

a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” 

(2Korinthus 5,17) 

ÜZENET 
  

 

 

Az Őri Református Egyházközség reformációi lapja - 2021. október 

Lukátsi Vilma: WITTENBERG 

Október utolsó napja már. 

A látóhatár 

fénylő napkeltet ígér: 

„Az igaz ember hitből él…” 

 

Az a korszakváltó hajnal 

megajándékozta a világot: 

Szöget és kalapácsot 

adott egy szerzetes kezébe. 

…Amíg a vártemplomhoz ér: 

„az igaz ember pedig hitből él…” 

– suttogja, még csak önmagának, 

de az egész világnak 

szól attól kezdve az üzenet, 

a kapura kiszögezett hitvallása sok éjszakának… 

A kinyitott szent Bibliának 

fölismert igazsága beszél: 

„Az igaz ember hitből él!” 

 

…mert fújt a Szél 

azon a kora reggelen, 

nem maradt többé rejtelem, 

hogy Isten szereti a világot 

önmaga adott váltságot érte 

Fia halála által! 

S mert Ő mindent megfizetett, 

azért nem lehet elveszett, 

senki, aki hisz Benne! 

Hisz, szeret és remél… 

„Az igaz ember hitből él!” 

 

ÁMEN 
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Reformációi gondolatok 

„Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett 

váltság által.” 

Ige: Róma 3,21-31 

Kedves Testvéreim! 

A reformáció latin szó, azt jelenti, hogy visszaalakítás, megújítás. A 

reformáció a 16. században indult meg. A középkorban nagy szükség volt 

az egyház és a keresztyén gondolkodás megújítására. A helytelen 

tanításokat és gyakorlatokat meg kellett szűntetni: bűnbocsátó cédulák 

árusítása, Mária tisztelete… Bűnbocsánatot nem lehet pénzért vásárolni, 

se jó cselekedetek által kiérdemelni. Az volt a célja a reformátoroknak, 

hogy visszavezessék az ősi forráshoz a bibliai normáktól eltérő egyházat, 

az Isten által kijelentett és megmutatott keskeny útra. Luther Márton 95 

pontban foglalta össze a Szentírás tanítását Isten bűnbocsátó kegyelméről, 

amit 504 éve, 1517. október 31-én kiszegezett a wittenbergi vártemplom 

kapujára, amelyben világossá tette, hogy Mária nem közbenjáró, csakis 

Jézus Krisztuson át vezet az út az Atyához. A Biblia hitünk és életünk 

egyedüli zsinórmértéke. Október 31-e Isten hatalmát, dicsőségét, 

szentségét és kegyelmet hirdeti.  

1. A Róma 3,21-26 a Bibliaolvasó Kalauz mára kijelölt ünnepi igéje.  

A reformátorok nagyon fontosnak tartották a Szentírás rendszeres 

olvasását. A Biblia Isten kijelentése, általa Isten szól hozzánk, amiből 

megismerhetjük Őt és az ember megváltásának az útját. Egyedül a 

Szentírásból ismerhető meg az üdvösség útja. A reformátoroknak azért 

kellett ezt hangsúlyozni, mert a középkori egyház a hagyományokat 

egyenrangúként kezelte a Bibliával. A hit dolgaiban csak Isten Igéje a 

hiteles forrás. Olvassuk naponta a Bibliát, tápláljuk lelkünket az örök 

életre!  

2. A reformátorok a Római levelet és a Galatákhoz írott levelet nagyon 

gyakran idézték, hiszen ezekből a levelekből vezették le, fogalmazták meg 

a reformáció nagy igazságait. A mai perikópánk címe: Isten igazsága 

minden emberé kegyelemből, hit által.  

„Most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága”. Isten félretette a 

törvényt Jézusban. Maga Isten avatkozott be a javunkra, Ő hárította el a 

veszedelmet rólunk. Be kell látnunk, képtelenek vagyunk arra, hogy 

áthidaljuk azt a mélységes szakadékot, amelyet mi magunk mélyítettünk 

ki közte és magunk között. Képtelenek vagyunk jogos haragját 

csillapítani. A leghősibb erőfeszítés, amelyre csak rá tudjuk kényszeríteni  



19. 

 

Ünnepi alkalmaink 

október 31. 1030 Reformáció ünnepi istentisztelet a 

templomban az ifjúság szolgálatával 

október 31. 1500 Reformáció ünnepi istentisztelet a 

templomban 

november 1-6-ig 1800 Újbori úrvacsorai előkészítő istentisztelet 

a templomban 

november 7. 1030 Újbori úrvacsorás istentisztelet és 

gyászolók vasárnapja a templomban 

november 7. 1500 Istentisztelet a templomban 

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 

 

Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve!” Jób 1,21. 

M e g h í v ó   a   G y á s z o l ó k   V a s á r n a p j á r a 

Szeretettel meghívom Önt és Kedves Családját a 2021. november 7-én, fél 

11-kor kezdődő Gyászolók Vasárnapjára, az Őri Református Templomba. 

Erre az emlékező istentiszteletre a 2020. novemberében és a 2021. évben 

elhunytak gyászolóit várjuk. Az istentisztelet keretében Újbori Úrvacsora is 

lesz. Az Úrvacsorára Bűnbánati hét tartásával készülünk 2021. november 1-

től november 6-ig. Minden este 6 órakor lesz istentisztelet a templomban. 

Isten vigasztaló áldását kívánom a Gyászoló Testvérek Életére! 

A közeli találkozás reményében szeretettel köszöntöm: 

Dr. Pótor János lelkipásztor 
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Kedves Gyerekek! Összekötős feladattal készültünk számotokra. 

Láthattok 6 nevet, és 6 képet. Össze kell párosítanotok a neveket a 

hozzájuk tartozó megfelelő képekkel! 

 
 

Kálvin János Károli Gáspár 

 
 

Szenci Molnár Albert 

 

Méliusz Juhász Péter 

 

Luther Márton 

 

Zwingli Ulrich  

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 
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magunkat, a legnagyobb áldozat, amelyet meghozni képesek vagyunk, 

mindez kevés, nem visz vissza bennünket az elveszett paradicsomba. Csak 

arra várhatunk, hogy Isten könyörüljön rajtunk, aki ezt meg is tette, 

kegyelmes arcával fordul felénk, segítségünkre sietett. Isten igazsága 

jelent meg számunkra. Lecsillapítja haragját. Üdvösséget munkál ott, ahol 

a törvény csak kárhozatot ígérhet, amelyet még csak megközelítőleg sem 

vagyunk képesek megtartani. Isten a maga igazságát úgy mutatja meg, 

hogy igazzá tesz minket teljesen.  

3. Ez a javunkat munkáló fordulat azonban nem könnyen valósul meg, 

ezért nagy árat fizet Isten. Bűneink nem intézhetőek el néhány szóval, egy 

hanyag kézmozdulattal ahhoz, hogy eltöröltessenek. Sokkal többre van 

szükség: Krisztust „rendelte engesztelő áldozatul”. Engedte, hogy Jézus 

szenvedjen és meghaljon a kereszten. Isten tehát a kereszten helyreállította 

az igazságot. Ítéletet és kegyelmet gyakorolt egyszerre, ítéletet Krisztus 

felett és kegyelmet felettünk. A kereszten haragvóan leszámolt a mi 

adósságunkkal, és véget vetett a törvény átkának. Ez az Ő egyedülálló 

igazságszolgáltatása megsemmisített mindent, ami bennünket terhel és 

elítélne, és megajándékozott bennünket mindazzal, ami újjá és élővé tesz 

bennünket.  

4. Isten igazsága egy komoly feltételhez van kötve, mert csak az 

részesülhet benne, aki hisz. A kijelölt perikópában négy alkalommal 

hangsúlyozza Pál a hit szükséges voltát. Isten igazsága nyilvánvalóvá lesz 

a „Krisztusban való hit által minden hívőnek”. Isten igazzá teszi azt, „aki 

Jézusban hisz”. „Hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől 

függetlenül.” Egyedül hit által ragadhatjuk meg az üdvösséget. 

A hit azonban nem kényszer, amit Isten ránk terhel, nem kegyes 

teljesítmény, amit fogcsikorgatva kell teljesítenünk. A hitem akkor kezd 

csírázni, amikor felhagyok azzal, hogy Isten előtt akarjak kimosakodni, 

kimagyarázkodni, mentegetőzni. A hitem fává növekszik, ha elfogadom, 

hogy Jézus érettem szenvedett. A hit beérik és gyümölcsöt terem, ha 

mindent Istenre bízunk és tőle várunk és kérünk. Ez a hit olyan, mint a 

gyermek kerekre tágult szeme, amely örül a meglepetésnek, a kinyújtott 

kéz, amely elfogadja, amit Isten számára nyújt, a szív, amely többé nem 

zakatol aggodalmasan, hanem egyenletesen dobog, és hálával van tele.  

5. „Isten ingyen igazít meg az Ő kegyelméből”, a törvény cselekvésétől 

függetlenül. Hit cselekedetek nélkül? Hogyan értsük ezt? Az üdvösség 

megszerzése szempontjából valóban hiábavaló minden emberi erőlködés, 

de ha már hitre jutott valaki, akkor a hálából fakadó cselekedetek nagyon 

lényegesek és fontosak. Bontakoztasd ki képességeidet, sáfárkodj a 
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tálentumaiddal, szorgalmasan dolgozz családodért, segíts a rászorulón. 

Nem arra hatalmaz fel bennünket, hogy ölbe tett kézzel üljünk, 

ellenkezőleg. Mozgásba kell lendülnünk. Éljünk Isten dicsőségére és 

felebarátaink javára. Hálánkat mutassuk meg a bizonyságtételben és a 

diakóniában. 

6. Kálvin János, Genf reformátora az igehirdetés embere volt. Tele volt a 

szíve hálával a kegyelemért. Életének rövid 55 esztendeje alatt 25 éven át 

tanított, beszélt pásztorként a szószéken és mint professzor a katedrán. 

Néha minden nap hónapokig, máskor hetekig kétszer is napjában. Beszélt 

a presbiteri gyűléseken, a pénteki bibliaórákon és a városi tanácson. 

Tanított könyveiben, tüzes rögtönzéseiben, amelyeket szinte egy 

lélegzetre mondott tollba, és megszámlálhatatlan levélben. Mintegy 4000 

prédikációt mondott el, de mivel igehirdetéseit csak életének utolsó 15 

évében írták le (1549-1564), kb. 2500 beszéde maradt ránk.  

A középkori igehirdetésekből hiányzott az Úr Jézus megváltó 

személyének és munkájának a hirdetése, a megtérésre és 

megszentelődésre hívó határozott hang. Bátran állíthatjuk, hogy a valódi 

igehirdetést a reformáció hozta meg. A reformáció Krisztus-központú, 

bűnbánatra és engedelmes életre felszólító igehirdetést adott.  

Nem törekedett arra, hogy érdekesen, szellemesen beszéljen, vagy valami 

hasznos ismeretet közöljön. Igehirdetése rögtön a tárgyra tér minden 

különösebb bevezetés nélkül. Egy pillanatra sem engedi el hallgatói 

figyelmét. Nem tételes beszédeket mond, hanem versről versre halad. 

Prédikációi gyakorlati jellegű építő Biblia magyarázatok. A hallgatóság 

érzi, hogy aki a szószéken van, nem felettük áll, hanem közéjük tartozik, 

testvér, aki ugyanolyan kegyelemre szoruló bűnös, mint bárki más. Kálvin 

fogalmazta meg a gyönyörű hitvallást: Soli Deo Gloria, egyedül Istené a 

dicsőség!  

Dr. Pótor János  

lelkipásztor 

A változás szükségessége 

„Hallottál már a békáról, ami egy nagy gödörbe esett, és nem tudott 

kimászni? Néhány barátja segíteni próbált neki, de végül feladták. „Mivel 

úgy tűnik, itt leszel egy darabig – mondták-, elmegyünk, hozunk neked 

valami élelmet.”  

De nem sokkal azután, hogy elmentek, a béka egyszer csak megjelent 

mögöttük nagyokat ugorva. „Azt hittük nem tudsz kijutni!” – kiáltottak fel 

a barátai. „Ó, nem is tudtam – felelt a béka. De hirtelen egy nagy teherautó 
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Keresztrejtvény 

A keresztrejtvény vastaggal keretezett 11 betűből álló, függőleges 

megfejtésével üzen nekünk az Isten.  

A megfejtéseket kérjük a lelkészi hivatalba eljuttatni 2021. november 11-

ig. A megfejtők között november 14-én a délelőtti istentiszteleten 

ajándékokat sorsolunk ki.  

 

1. Pál apostol fiaként szerette, együtt szolgáltak és levelet is írt neki.  

2. Soha el nem fogy... (1Korinthus 13,8) 

3. Azok a férfiak, akiket Jézus tanítványainak választott és követték őt. 

(Lukács 6,13) 

4. Micsoda a meghalás Pál számra? (Filippi 1,21) 

5. Hol kell lakozni a Krisztusnak? (Efézus 3,17) 

6. Terebélyes fává növő növényke magja, amely olyan, mint a hitünk. 

(Márk 4,30-32) 

7. Mi lesz azzal, aki az Úr nevét segítségül hívja? (Róma 10,13) 

8. „Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel…., hogy Isten 

feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.” (Róma 10,9) 

9. Kié a föld és annak teljessége? (1Korinthus 10,26) 

10. „Ha Isten velünk, ki lehet…” (Róma 8,31) 

11. Ezt fedezi, reméli és tűri el a szeretet. (1Korinthus 13,7) 

1.                   

2.                   

3.                   

4                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

11.                   

 

Bibliai találósokkal is készültünk! 

- Melyik lomban prédikálnak?  

- Áldozatot mutatott be, s könyörgött a népért. Őrizte az igaz Isten 

egyetlen szentélyét.  

- Nem tudomány, még is erős bizonyosság, reménység, bizalom, 

szívbéli orvosság a kételkedőnek viszont csak bolondság.  
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Bánd meg bűneid és borulj le a kereszt alatt 

És akkor szép lesz az ősz és minden évszak neked 

Mert, ha az Úr veled, akkor már nagyon boldog lehetsz. 

Czomba Sándorné 

presbiter 

A körkérdés 

A városszéli lakótömb tulajdonosai között szétosztott kérdőív első kérdése 

nagyon egyszerű volt: „Ha az éjszaka közepén megszólal a kaputelefon 

mit tennél?” A megkérdezettek mind azt válaszolták: „Nem szívesen, de 

felkelnék és megkérdezném, hogy ki az.”  

„És ha egy hang ezt felelné: Jézus vagyok, engedj be, kérlek! – erre mit 

felelnél?” A válasz megint csak egyöntetű volt: „Ne szórakozz velem! 

Tűnj el innen, ostoba fickó!”  

És senki – de tényleg senki – nem gondolt arra, hogy Jézus váratlanul 

személyesen bekopogtathat a szívünk ajtaján.  

Bruno Ferrero – Az utolsó falevél című könyvből 

ÉLETREVALÓK FILMAJÁNLÓ 

Maga a történet is magával ragadó: Egy balesetben nyaktól lefelé megbénult 

férfiről szól, Philippe-ről, akit François Cluzet személyesít meg. Remek humorú, 

a művészetek iránt kiemelkedő tisztelettel rendelkező, amúgy igen tehetős férfi 

mindennapjaiba csöppenünk, aki személyzetének, illetve vagyonának 

köszönheti, hogy életben maradt balesetét követően. Természetesen kevesen 

bírják, az amúgy megfáradt és folyamatosan élcelődő természetét, így elég nagy 

gyakorisággal választ magának újabb és újabb ápolókat. Így találkozik Driss-el 

(Omar Sy), aki lényegében csak a segélyéhez elmaradhatatlan munkaügyi 

igazolásért megy Philippe-hez. Driss személyisége alapvetően rengeti meg az 

egész épületet, hiszen nagyszájú, trágár, szókimondó ember, aki teljességgel 

mellőzi a szánalom érzésének legapróbb megjelenését is. Mind tudjuk jól, hogy 

nincs is annál rosszabb érzés, mint mikor szánnak minket és ezzel gyakorlatilag 

folyamatosan emlékeztetnek arra a tényre, hogy betegek, vagy éppen sérültek 

vagyunk. Így természetes, hogy Philippe megpróbálja alkalmazni a különös 

idegent. Aki a magával ragadó természetével, a mindent elsöprő humorával, a 

maga nemes egyszerűségével, kiragadja Philippe-et a mély depresszióból, ezzel 

okot adva az életben maradásra. Ennyit tömören, természetesen a többit látni 

kell! 

Bátran ajánljuk a film megtekintését a kedves Testvérek számára, ami a 

Youtubeon is megtekinthető! 
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jött felém, és akkor rájöttem, hogy ki tudok!” 

Általában csak akkor jövünk rá, hogy képesek vagyunk változni, amikor 

rá vagyunk kényszerítve a változásra! Azért, mert kényelmesebbnek 

találjuk a régi problémákat, mint az új megoldásokat. 

Ha azt hiszed, hogy soha semmi újba nem szabad belekezdeni, akkor 

sohasem fogsz elvégezni semmit, és soha semmi sem fog változni. 

Életünk során három esetben vagyunk legfogékonyabbak a változásra. 

Először, amikor rá vagyunk kényszerítve. Másodszor, amikor már nem 

működik, amit eddig csináltunk. Harmadszor, amikor felismerjük, hogy 

képesek vagyunk változni! Semmi sem izzítja fel úgy a változás iránti 

vágyat, mint a hirtelen felismerés, hogy: „Többé nem kell ilyennek 

maradnom!” 

Hadd bíztassalak ma: Isten munkálkodik az életedben, és fokról fokra 

megváltoztat – ha ráhagyatkozol. 

Bob Gass 

 

Őri Gyermek és Ifjúsági Konferencia 

Istennek adunk hálát, hogy megszakítás nélkül 38-ik alkalommal 

tarthatunk Gyermek- és Ifjúsági Konferenciát az őri Református 

Egyházközségben.  

Az idei évben úgy döntöttünk, hogy rögtön a tanítási szünet végén, így 

Urunk segítségével június 21-25. között tartottuk meg ezt az áldott hetet. 

A konferenciánk vezérfonala a Titus Hitéleti Alapítvány által kidolgozott 

Szólj, Uram! – Sámuel élete című nyári gyermekevangélizációs anyag 

volt. A hét minden napján nagy volt az érdeklődés, ugyanis minden nap 

több mint 92 gyermek és 15 fiatal vett részt a foglalkozásokon.  

A foglalkozások 3 helyszínen (Templom, Gyülekezeti ház, Közösségi 

ház) és három korcsoportban (óvodások, általános iskola alsó és felső 

tagozatosok) történtek. Minden reggel fél 9-re gyülekeztek a gyermekek. 

Az énektanulás után a napi előadás, majd a csoportos beszélgetések 

következtek. Érdemes volt a gyermekeknek figyelni és kreatívnak lenni, 

hiszen értékes pontokat lehetett gyűjteni a történetek, aranymondások, 

központi igazságok megtanulásával, totó helyes kitöltésével, a 

feldolgozott történetekhez kapcsolódó rajzok készítésével, az énekek 

megtanulásával stb. Tízórait és finom szörpöt is (vajas kifli, hot-dog, 

hamburger, pizza, péksütemény, gyümölcs, keksz, stb.) biztosítottunk 

minden nap.  
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Esténként evangélizációs istentiszteletet tartottunk, melyen Dr. Pótor 

János, Perhát Levente – őri és Nyíri János gergelyiugornyai lelkipásztorok 

szolgáltak.  

A gyerekek minden délelőtt élményekkel gazdagon, tanulságos 

történetekkel, vidám énekekkel a szívükben tértek haza.  

A történetek középpontjában az állt, hogy hogyan szólította meg az Úr 

Sámuelt. Sok imádság volt ott Sámuel élete mögött. Ezért tudta elvállalni 

a nem könnyű küldetést, maradhatott meg az Isten útján akkor is, amikor 

közelről látta Hofni és Fineás hitetlen életét. Akkor is, amikor a néppel, 

vagy éppen az általuk oly nagyon akart királlyal, Saullal kellett szembe 

mennie.   

A mai rohanó 

világban nagyon 

fontos az, hogy a 

gyermekekhez 

eljusson Isten 

megszólító üze-

nete. Ebben az öt 

napban a törté-

neteken keresztül Isten maga szólt hozzánk és a gyermekek közösen 

mondhatták rá:  

„Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!” (1Sámuel 3,9). 

Jó volt együtt barkácsolni, játszani, ping-pongozni, csocsózni, biliárdozni.  

Szerdán családi délutánt szerveztünk, melynek keretein belül vártuk vissza 

a gyermekeket szüleikkel, nagyszüleikkel, keresztszüleikkel együtt. A 

délután folyamán lehetőség nyílt sok játékra, cso-csó-ra, ugráló várra, 

trambulinra és egy kis sütögetésre is. Az istentisztelet előtt cukorágyú és 

jégkrém várta a gyerekeket. Végezetül pedig közösen vettünk részt az esti 

szabadtéri evangélizációs istentiszteleten, ahol Nyíri János 

gergelyiugornyai lelkipásztor és az Első Lépés zenekar is szolgált.  

A záró alkalom június 25-én (péntek) délután volt, amelyre minden 

csoport kis műsorral készült, így mutatva meg a gyülekezetnek és a 

szülőknek, hogy mit tanultak a héten. Ekkor került sor a tanulmányi 

verseny eredményhirdetésére is, ugyanis az alsó és felső tagozatosok 

között az első 10 helyezett értékes könyvjutalmat kapott és minden 

gyermek ajándékcsomaggal tért haza. Az istentisztelet végén a gyülekezeti 

ház előtti téren szeretetvendégségre hívtuk a gyermekeket 

hozzátartozóikkal együtt. Június 27-én, vasárnap úrvacsorás 

istentiszteleten adtunk hálát Istennek az áldásokban gazdag hétért. 
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nak. Aranymondásokkal, énekjavaslatokkal, központi igazságokkal és 

barkács ötletekkel vannak fűszerezve a foglalkozások.  

A Református Pedagógiai Intézet által szerkesztett és jóváhagyott hittan 

könyvekből folyik a tanítás az általános iskolában. A tankönyvek 

különböző témakörökre épülnek, amit a tanév folyamán feldolgozunk. A 

leckék egy bevezető résszel kezdődnek, amivel ráhangolódhatunk az óra 

hangulatára és fontos információkat tartalmaz. A bibliai történetet az 

alsósok számára a korosztálynak megfelelően olvashatják el a gyerekek és 

a szülők, de a felső tagozatos diákok számára úgymond eredeti formában 

a Biblia szövegén keresztül ismerhetik meg. Olvasmányos részekkel is 

találkozhatunk az év folyamán, ami egy-egy nehezebb témát segít 

megértetni, feldolgozni. A Biblia tele van érdekességekkel, a nagyobbak 

számára A Tudod-e? rész ezzel segít felkelteni az érdeklődést. A 

történetekhez aranymondást is tanulunk, úgy, mint ahogy a gyermekhéten, 

itt is akár egy jó jegyért fel is lehet mondani. A tankönyvek végén énekek 

is találhatóak, amelyeket órákon megtanulni és gyakorolni is szoktunk. A 

munkafüzeti feladatok kapcsolódnak a leckékhez, különböző kérdések, 

feladatok segítségével segítenek a feldolgozásban. 

Kívánjuk, hogy az idei tanévben is Istenünk áldása legyen minden család 

életén! 

Október 

Itt van az ősz, itt van újra 

Mutat neked vajon majd újat? 

Ma, amikor bizonytalan mindenben az ember 

Az Úr legyen az első, akivel megosztod a terved 

Mi keresztyének szeretjük az októberi hónapot 

A reformáció miatt főleg az utolsó napot 

Hisz, ha nincsenek a nagy őseink nekünk 

Akkor szabad vallást és hitet ma nem élhetünk 

Ahogy lehullanak a falevelek a fáról ősszel 

Úgy távolodjon a gonosz, a bűn is tőled 

Az Úr legyen veled minden napon kegyelmével 

Mert Ő az egyetlen, aki őszinte szeretetével 

A Fiát áldozta érted, bűneidet nem nézte 

És csakis így lehet neked majd örök élet 

Szóljon az ősz az elmúlás, de megújulás napjaival 

Amikor megküzdesz a jó - gonosz harcaival  

Ma még van lehetőség, ma még szabad 
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Egy jó délután 

Egy péntek délután a volt hittan tanárunk Adél néni meghívta a 8. osztály 

református hittanosait sütögetésre, főzésre október 1-jén, pénteken délután 

3 órától. Mi szívesen 

elmentünk. A menü 

paprikás krumpli 

volt és virslit, sza-

lonnát sütöttünk. A 

paprikás krumplihoz 

a hozzávalókat 

segítettek a 8-os 

lányok előkészíteni. 

Összevágtuk a virs-

lit, a paprikát, a 

paradicsomot, a 

hagymát (ami nagyon megsiratott minket). A krumpli pucolásnál beszállt 

hozzánk Adél és Lívia néni is. Amikor elkészültek, a hozzávalók 

felaprításával elkezdtük megfőzni a paprikás krumplit. Addig mi 

kedvünkre játszhattunk, beszélgethettünk, aki nem szerette a paprikás 

krumplit az szalonnát, virslit süthetett. A szalonnasütésbe becsatlakozott 

hozzánk Dr. Pótor János hittan tanárunk és a lánya Ágika. Ezután mikor 

mindenki eleget fogyasztott és már esteledett, elkezdtünk Adél nénivel 

activitizni. 

A játékot párba játszottuk, a helyes válaszért cukrot kaptunk Lívia nénitől. 

Ezután mikor majdnem kész lett a paprikás krumpli beízesítettük, majd 

Adél néni áhítatot tartott a napi igéről, azután a finom virslis paprikás 

krumplit megettük. Finom volt és a délután kacagással, főzéssel, 

sütögetéssel ment el.  

Köszönet Adél és Lívia néninek, János bácsinak, hogy megszervezték ne-

künk. 

Horváth Teodóra 8. osztályos konfirmandus 

 

Református Hitoktatás Gyülekezetünkben 

A 2020/21-es tanévhez hasonlóan indult az idei 2021/22-es tanév, ami 

Istenünk kegyelméből ismét 11 csoportban hirdethetjük az evangélium 

üzenetét.  

Az óvodai hitoktatásban összesen 58 gyermek vesz részt. A foglalkozások 

a Titusz Hitéleti Alapítvány által szerkesztett órajavaslatok alapján foly- 
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Reméljük emlékezetes napok voltak ezek a gyermekeknek, és Isten tovább 

folytatja bennük a Szentlélek ereje által munkáját, hogy az ő életüknek 

az alapja Jézus Krisztus legyen.  

Ádámné Rácz Lívia 

Csillagpont 

2021. július 28-án szerdán 6 fővel részt vettünk Debrecenben a minden 

második évben megszervezésre kerülő ifjúsági találkozón a 

Csillagponton.  

Reggel 7 órakor indult 

el lelkes csapatunk a 

Sarepta kisbuszával. 

Negyed 9-re meg is 

érkeztünk a Kálvinista 

Rómába, majd regisz-

tráltunk. Az idén is az 

Agrártudományi Egye-

temen lehettünk együtt 

hittestvéreinkkel kegyelmes Istenünk előtt. 9 órától reggeli áhítattal és 

ifjúsági énekek éneklésével hangolódtunk a napra. Az énekeket a 

Gyermek és Ifjúsági Héten is fellépő Első Lépés nevű dicsőítő zenekar 

játszotta a nagyszínpadon.  

A hét a Szabadság téma körül forgott. Az áhítat után meghallgattunk négy 

bizonyságtételt: egy lelkipásztortól, egy hazánkban és külföldön is 

elismerést szerzett vízgömb művésztől, akit Marcinak hívnak. Nagyon 

színvonalas produkciót láthattunk tőle, hiszen vízgömbök segítségével 

keltette fel először a figyelmünket, majd bizonyságtételével 

alátámasztotta, hogy milyen is az ő és a mi életünk, összehasonlítva a 

vízgömbökön végrehajtott mutatványain. Végezetül egy középiskolás 

testvérpár tett hitbizonyságot.  

Egy kis éneklés után kiscsoportos beszélgetésen vettünk részt, ahol mi 

őriek egy Bihar megyei lelkipásztorhoz kerültünk. A szabadságról, mint 

fogalomról, mit jelent a mi számunkra, hogyan élhető meg manapság, 

milyen lehetőségeink vannak, ha szabadok vagyunk, milyen a szabadság 

Istennel. Mik azok, amik befolyásolhatják a szabadságunkat? A 

beszélgetés végén közösen imádkoztunk.  

Lehetőségünk nyílt az ebédszünetben, hogy szabadon mozoghassunk. 

Ellátogattunk a lehetőségek piacára, ahol sokféle dolgot tekinthettünk, 

kóstolhattunk, csodálhattunk és vásárolhattunk meg. Kézműves tárgyak, 
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lelki könyvek közül is vásárolhattunk, színes büfé és koktél kínálattal is 

rendelkezett ez a piac. Ügyességi játékon is részt vehettünk, ahol értékes 

nyeremények büszke tulajdonosaivá válhattunk.  Akinek volt kedve 

benézhetett az imaséta nevezetű sátorba, ahol különböző instrukciók 

segítségével a 10 parancsolat oldaláról imádkozhattunk, cselekedhettünk 

jót, kérhettük társunk segítségét a feladat elvégzésében, ajándékozhattunk, 

célokat tűzhettünk ki.  

Fél 2-től meglátogattuk a Versenyezz a robottal nevű szabadon választható 

programot, ahol a Mérnök Misszió tagjai egy kicsit bemutatták 

számunkra, hogyan ér össze a valóság a virtuális világgal, amit ma 

kiterjesztett valóságnak hívunk. Egy tanteremben egy távirányítós kocsik 

számára versenypályát készítettek bólyákból, amin versenyeznünk kellett 

egymással és a virtuális kocsikkal. Mindez úgy jöhetett létre, hogy egy 

webkamera, egy laptop és egy táblagép segítségével a valóságos játék a 

kamerán keresztül belépett a virtuális világba, ahol a beprogramozott 

játékkocsikkal felvehettük a versenyt és mindezt a táblagép segítségével 

tudtuk nyomon követni, hogy milyen is így a játék a számítógép ellen. 

Több kevesebb sikerrel sikerült a köröket véghez vinni, de hatalmas 

élménnyel gazdagodva haladtunk a következő előadás felé.  

Fél 3-tól a Felelősségvállalás a párkapcsolatban című előadáson vettünk 

részt a Színház teremben, amit Bedő Imre a Férfiak Klubja alapítója és 

vezetője tartott. A történelem során kialakult, változó párkapcsolati 

szokásokról, hagyományokról kezdődött az előadás. Külön érintve volt a 

hazánkban, és a kisebb térségek elfogadott, sőt megkövetelt szokásait 

boncolgattuk. Mi a helyzet ma? Istennek hol a helye a kapcsolatban? 

Nincs tökéletes ember, nincs tökéletes párkapcsolat sem, ezért fontos, 

hogy minden párkapcsolatban úgy kell bánni a másik személlyel, mintha 

ő lenne az igazi, fontos dolog a kitartás, a tartalmas, programokkal, 

célokkal teli élet. Kiderült, hogy miért volt régebben könnyebb 

ismerkedni, udvarolni és miért nehéz most. Felmerült az a kérdés is, hogy 

mi fiatalok, mit tanulhatunk a szüleinktől, nagyszüleinktől a párkapcsolat 

tekintetében. Ez az előadás négy óráig tartott, de véleményem szerint 

nagyon tanulságos, elgondolkodtató volt.  

Fél 5-től egy másik szabadtéri színpadon Szólj be a papnak című 

beszélgetős műsoron vettünk részt, ahol a közönség soraiból lehetett 

kérdéseket feltenni a fiatal lelkipásztoroknak.  

A nap folyamán több színes programot is meglátogathattunk, sportolásra 

is volt lehetőség. Hálásak vagyunk Kegyelmes Istenünknek, hogy az idei  

évben is a vírus fenyegetésétől függetlenül együtt lehettünk szabadon ezen  
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A programokat a dolgozók nyitó, kissé modern stílusú néptánca nyitotta 

meg. Ezután a Sarepta lakóinak műsorát tekinthettük meg. Ők versekkel, 

vicces, de tanulságos történettel, egyházi énekekkel, valamint egy olyan 

dalcsokorral készültek, amiben megosztották az otthon falai közt töltött 

időt, életformát.  

Vendégünk volt a Magdaléneum lakói és munkatársai is, akik ismét 

szíveket megható produkciókkal készültek. Nagyon örültünk, hogy az  

idén ők is, ismerős és új arcokkal részt vehettek ezen az ünnepségen.  

A Sarepta és házi segítségnyújtás dolgozói is készültek az idősek 

köszöntésére, több egyházi énekkel, ismert, slágerként énekelhető és új 

modernebb hangvételű dalokkal, versek és tanulságos történetek mellett.  

Az Ezüst Alkony Hagyományőrző és Nyugdíjas Klub tagjainak egy része 

is tiszteletüket tették az idén is és színvonalas előadásukkal emelték a nap 

hangulatát.  

A délelőtt zárásaként a dolgozók aktuális de vicces dallal és jelenettel 

készültek.  

Az ebéd nagyon finom húsleves és töltött káposzta volt, amelyet a Sarepta 

konyháján készítettek a szorgos kezek.  

Az ebéd elfogyasztása után lehetőség nyílt egy kis beszélgetésre. A 

délutánt pedig az általános iskolás gyermekek szavalatai és néptánc 

műsora nyitotta. A gyermekek nagyon szép szavalataikkal az idősek és a 

vendégek arcára is könnyeket csaltak.  

A délutánt a Talán Teátrum zenés produkciója zárta. Sok ismert és 

közismert énekkel szolgáltak.  

Szép emlékekkel gondolunk vissza erre a napra, amelyen az idén is hálát 

adtunk idős szeretteinkért. Reméljük jövőre is ugyanígy, vagy 

hasonlóképpen ünnepelhetjük mindenható Istenünk előtt szépkorú 

időseinket, gondozottjainkat.  

Lakatos Adél  
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A találkozó szeretetvendégség keretében folytatódott tovább a gyülekezeti 

házban, ahol Dr. Pótor János tiszteletes úr ismét köszöntött bennünket 

jubilálókat és felolvasta az 1951, ’61, ’71, ’81, ’91, 2001-ben konfirmáltak 

neveit korosztályonként. Majd minden évfolyamból valaki elmondta 

milyen élményei, emlékei vannak a konfirmációjáról és a felkészítő 

időszakról.  

Szomorú, hogy sokan nem veszik komolyan ezt a meghívást. Volt olyan 

korosztály sajnos a fiatalok táborából, akik 20 éve konfirmáltak és közülük 

senki sem volt jelen ezen az áldott alkalmon.  

Áldott legyen az Isten, hogy az idei évben is elkészítette számunkra a 

közös találkozás lehetőségét.  

Szegedi László 

 

Idősek Napja – 10 éves a Házi Segítségnyújtás 

Az idei év is okot adott arra, hogy ünnepeljük idős testvéreinket. 

Szeptember 10-én a Sarepta udvarán a járványhelyzetre vonatkozó 

biztonsági előírásoknak eleget téve, lakóink, házi gondozottjaink, 

munkatársak, meghívott vendégekkel közösen töltöttünk el egy tartalmas, 

szépkorúakat köszöntő, jó hangulatú napot.  

Reggel fél 9-től vártuk vendégeinket és köszöntésükre üdítővel, 

pogácsával, finom gyümölcsökkel és igés könyvjelzővel kedveskedtünk. 

9 órától Dr. Pótor János intézményvezető lelkipásztor úr köszöntötte a 

vendégeket, majd igehirdetéssel kérte Isten áldását a mai napra. A nap 

Igéje: „Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” (Márk 

16,15) volt. A nap folyamán a szünetekben többször is elénekeltük az erre 

az alkalomra kiválasztott éneket, amely az Új szövetséged című ének volt.  

Az igei szolgálat után a jubiláló dolgozókat köszöntöttük, valamint a házi 

segítségnyújtás elindításáért adtunk hálát. Egészen pontosan 2011. július 

1-jével beindult a faluban lévő idős testvérek megsegítésére az 

egyházközség által szervezett és fenntartásában lévő Házi segítség 

nyújtás. Ez a szolgálat 4 gondozónő, 36 gondozottal kezdte el működését. 

Később ugyanebben az évben a megnövekedett igénynek hála 2011. 

szeptember 1-től bővült a házi segítségnyújtás szolgálata újabb 4 

gondozónővel és további 36 gondozottal, így összesen 72 ellátottról 

gondoskodhattunk gondoskodó Istenünknek hála. Az elmúlt 10 évben 

gyarapodott ez a szolgálat is. Bízunk abban, hogy az elkövetkező években 

is kis falunkban továbbra is igény lesz a Házi segítségnyújtás által igénybe 

vehető gondozásra.  
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az ifjúsági rendezvényen, ahol hívő és hitüket kereső fiatalokkal együtt 

voltunk, töltekezhettünk fel.  

Ezúton is szeretnénk megköszönni az Őri Református Egyházközség 

pénzbeli hozzájárulását és azt, hogy biztosította utazásunkat, valamint a 

Nyírségi Református Egyházmegye támogatását, hogy részt vehettünk 

ezen az áldott napon. Bízom benne, hogy a következő Csillagponton is 

részt vehetünk még többen. 

Lakatos Adél  

Katekéta-lelkipásztori munkatárs 

A híd neve: Megbocsátás 

Egy vidéki farmon élt két testvér egymás szomszédságában. Egy napon 

egy jelentéktelen félreértés kapcsán összevesztek. Addig kölcsön adták 

egymásnak szerszámaikat; ameddig az egyik távol volt, a másik vigyázott 

a farmra; megbeszélték a problémáikat, de most egy csapásra minden 

megváltozott. Hiába a negyven éves szomszédság, most végül odáig fajult 

a dolog, hogy nem is álltak szóba egymással. 

Egy szép napos reggelen az idősebbik testvérhez bekopogott egy idegen 

férfi, aki munkát keresett egy-két napra. Először el akarta küldeni, de 

végül, amikor meghallotta, hogy ácsmester, és jól bánik a fával, 

megmozgatta a fantáziáját. Azt a feladatot adta neki, hogy a testvére és az 

ő telke határába építsen egy kerítést. Olyat kért, amin még átlátni sem 

lehet, mert annyira haragudott a testvérére. 

Miután kiadta a feladatot és minden faanyagot, szerszámot, szeget a 

rendelkezésére bocsátott a mesternek, elment a városba. Az ács neki is 

látott a munkának. Estefelé, amikor visszajött az idősebb testvér, 

megdöbbenve látta, hogy a telek határában, a kis völgyben nem egy 

kerítés, hanem ellenkezőleg egy híd áll, mely összeköti az ő és testvére 

telkét. 

Pont akkor jött ki a fiatalabbik testvér, aki szintén megdöbbenve nézte a 

hidat, s ezt mondta: "Drága testvérem! Te képes voltál egy hidat építtetni, 

azok után, ami köztünk történt? Azok után, amiket tettem és mondtam?" 

Erre mindketten nagyon elszégyellték magukat, és a híd közepén 

egymásba borulva kibékültek. Ennek örömére kérték az ácsmestert, hogy 

maradjon még pár napig, találnak még neki valami munkát.  

Erre a Mester így felelt: „Nagyon szívesen maradnék, de még sok olyan 

hely van, ahol hidat kell építenem!” 

A két testvér egyszerre kérdezték a már távozó Mestertől: „És mi legyen 

a híd neve?” 

Erre a Mester így felelt: "Megbocsátás!" 
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Munkatársi kirándulás 

A hagyományokhoz híven minden évben a Sarepta Református Idősek 

Otthona dolgozói 2 csoportban kirándulni megyünk. Az idei évben Beregi 

kiránduláson vettünk részt.  A gyülekező a Sarepta előtt történt, indulás 

pedig 7:00 kor volt!  Az első úti célunk - Vásárosnamény Református 

templom. Igei szolgálatot hirdetett Dr. Pótor Imre lelkipásztor. Felesége 

bemutatta a templomot és a gyülekezetet.   

A városban található Beregi Múzeumot őszintén ajánlom mindenkinek. 

Az intézmény egyik munkatársa nagyon lelkesen végig kalauzolt 

bennünket a környék történetét az őskortól bemutató kiállításokon. A 

régészeti emlékek mellett különböző mezőgazdasági eszközöket, 

berendezéseket lehet látni főleg a 19. századból. Különleges öntöttvas 

gyűjteménye is van a múzeumnak. Különösen gazdag gyűjteménnyel 

rendelkezik a beregi keresztszemes hímzésekből és a szövetek 

készítéséhez szükséges eszközökből. 

A második állomásunk a tákosi deszka templom volt.  

A négyszáz lakosú község a növénymotívumokat őrző beregi hímzés 

egyik központja. A vásárosnaményi beregi múzeumban sűrűn 

találkozhattunk nevével. Igazi ismertséget azonban a paticsfalu református 

templomával szerzett, amit “mezítlábas Notre Dame-nak” is becéznek. A 

mezítlábas jelzőt valószínűleg a döngölt agyagból készült padlóval, a 

gerendavázas, agyagos sárral tapasztott vesszőfonatos falakkal érdemelte 

ki, mert ezek elkészítéséhez a sarat mezítláb dagasztották. A templom 

igazi különlegessége az 58 kazettából álló mennyezet, melyet a felirat 

szerint Lándor Ferenc asztalosmester készített és festett meg különböző 

virágmotívumokkal 1766-ban.   

Kirándulásunk következő megállója a szomszédos Csaroda volt. A 13. 

századi református téglatemplom formájában, anyagában és történetében 

teljesen más, mint a tákosi. Az ablakokkal, pillérekkel, oldalkapuval 

szépen osztott templomhajó, a belőle kiugró karcsú, harang nélküli torony 

szinte ellentéte a “mezítlábas Notre Dame” puritán, kicsit vaskos külső 

képének. A sötét fazsindely, a hófehér falak mégis egyformán idekötik 

mindkettőt ehhez a vidékhez. A szakértők szerint a templom építésével 

egy időben készültek a hajó északi falán és a diadalíven ma is látható 

freskók. Azok a falképek, amelyeket még a nedves vakolatra festettek, s 

így a festék beleivódott a falba. A diadalíven és a szentély falán látható 

száraz vakolatra készült képek száz évvel későbbiek. A hosszú nézelődés 

és járkálás közben olyan hamar eltelt az idő, hogy ebédre került sor, és a 

következő úti cél Beregdaróc volt.  Hideg barack krémlevessel és sült tarja 
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tört krumplival (duszi) és káposztasalátával vártak minket ebédre, a Hét 

Csillag Üdülő és Konferencia Központban!  Itt megpihentünk és 

strandolhattunk.  A hely különleges atmoszféráját tovább fokozza, az 

üdülőhöz tartozó wellness részleg. A parkban télen-nyáron használható 22 

méter hosszú úszómedence és egy fürdőház is található, amelyben szauna 

és pezsgőfürdő áll a vendégek rendelkezésére. Az üdülőt körül ölelő 

parkban játszótér és sportpályák találhatók. Futballozásra, röplabdázásra 

és teniszezésre is alkalmas multifunkciós sportpálya, ping-pong asztalok 

segítik a vendégeket a feltöltődésben. Sajnos, ahogy telt múlt az idő 

indulnunk kellet, mert már vártak minket Vásárosnaményban, ahol a 

vacsorát a Hunor hotel és éttermében fogyasztottuk el.  Választható 

vacsora volt számunkra cigánypecsenye vagy fűszeres töltött csirkemell 

rizzsel caciki mártással. 

Kellemesen elfáradtunk és teli élménnyel, feltöltődéssel érkeztünk haza.  

Zákányné Nagy Anikó 

 

Jubileumi konfirmációi találkozó 

Immár évek óta hagyomány gyülekezetünkben, hogy minden évben az 

egykor nálunk konfirmáltak számára találkozót szervezünk. Ebben az 

évben augusztus 29-én, az Új kenyéri úrvacsorás istentisztelet keretében 

köszöntöttük a 70, 60, 50, 40, 30 évvel ezelőtt és idén először bővítettük a 

kört és hívtuk meg a 20 évvel ezelőtt konfirmált kedves testvéreket. 

Emberileg kiszámíthatatlan volt, hogy hány ember fog eljönni erre az 

alkalomra. Sajnáltuk a távolmaradókat, de nagyon örültünk azoknak, akik 

elfogadták a meghívásunkat.  

Szegedi Lászlónak hívnak és 1961-ben tettem vallást hitemről és azóta is 

gyülekezetünk hűséges tagja vagyok. Hálatelt szívvel emlékezem vissza a 

konfirmációnkra. Amikor nyolcadik osztályosak voltunk, akkor 

konfirmáltunk az osztályból összesen 23-an. Nagyon jó visszagondolni a 

régi időkre. Minden vasárnap 9 órától jártunk gyermekistentiszteletre. A 

templomban minden osztály külön lócán ült. A nagy istentisztelet alatt a 

parókia udvarán maradtunk, míg a szülők a templomban voltak. Az 

udvaron például fociztunk, ping-pongoztunk.  A konfirmációra felkészítő 

alkalmakat Bittó Zoltán tiszteletes úr tartotta. Kérdések voltak, amiket 

meg kellett tanulnunk és minden órára fel kellett készülnünk belőle. A 

konfirmációi fogadalomtételünkön szülők, keresztszülők is részt vettek és 

emléklapot kaptunk. Jó volt visszaemlékezni közösen, megható volt a 

találkozás azokkal, akik fiatal koruk óta nem élnek Őrben.  


