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Kedves Testvéreim! 

Darányi Lajos püspök 60 évvel ezelőtt a reformáció ünnepét egy második pünkösdnek, egy 
őszi pünkösdnek nevezte. Ez a nap Isten dicsőségének, hatalmának és szentségének a 
szabadságharcát jelenti. Egy ilyen napon, 497 évvel ezelőtt Isten újra felragyogtatta, hogy „az 
igaz ember pedig hitből fog élni” (Róm 1,17).  

1. Miért hívnak minket református keresztyéneknek? Mit jelent a reformáció szó? Azt, hogy 
visszaalakított, megújított. Nézzétek csak, itt van egy szép kalap. Ugye, egészen jó a formája? 
Most kössünk rá egy darab rongyot, tegyünk rá egy jókora követ, végül üljünk rá. Nézzétek, 
milyen lett a kalapom? Össze-vissza horpadt. Eldeformálódott. Ha így mennék végig az utcán, 
kinevetnének. – Nos, így járt az egyház is. Rárakták a bűnbocsátó cédulák tömegét, hamis 
tanítások könyveit, végül ráült a püspök, s a legtetejére pedig a pápa. Mi lett a szegény 
egyházból? Úgy eldeformálódott, mint a kalapon.  

Nagyon fájt az Úr Jézusnak, hogy így eldeformálódott az ő egyháza. Ezért küldte az 
előreformátorokat: Vald Pétert, Wiclif Jánost és Husz Jánost, hogy állítsák helyre, formálják 
vissza egyházát olyan szépre, tisztára,  mint amilyen volt az apostolok idejében. Jött is Vald 
Péter, és azt mondta: Mire való az a sok cifra rongy az ő egyházán? A sok dísz, pompa a 
templomokban? S letépte a rongyokat. Jött Wiclif János: Mire való az a sok ereklye, 
bűnbocsátó cédula rajta? Vegyük le, dobjuk le! Jött Husz János, és felkiáltott: De sokan rád 
telepedtek, te szegény egyház. Tisztítsuk le ezt a sok léhűtőt. De az egyház még mindig 
horpadt és piszkos volt.  

Luther Márton elszörnyülködve vett tudomást a bűnbocsátó cédulák árusításáról. Tetzel János 
szerzetes a következő szavakkal árulta: „Mihelyt a pénz a ládába hull, a lélek a pokolból 
szabadul.” Luther tollat ragadott és 95 pontban összefoglalta a Szentírás tanítását Isten 
bűnbocsátó kegyelméről. 1517. október 31-én kiszögezte a wittembergi vártemplom kapujára. 
Ezen a napon hangzott el a nagy kiáltás: álljon félre minden és mindenki, ami vagy aki odaáll 
Isten és az emberek közé. Nem kellenek a szobrok, a képek, a szenteknek mondott seregek. 
Szűz Mária nem közbenjáró. Az Atya Istenhez Jézus Krisztuson át vezet az út. Kegyelemből, 
hit által adatik az üdvösség.  

Október 31-e jelentőségét a továbbiakban Jézusnak a samáriai asszonnyal folytatott 
beszélgetésével, főleg annak a végével kívánom szemléltetni.  

2. Samáriának Sikár nevű városában reformáció, megújulás, ébredés történt. Hogyan? Úgy, 
hogy Jézus megjelent a város határában. A Jákób kútnál beszélgetett egy samáriai asszonnyal. 

 

 



Ébredés, reformáció mindig ott van, ahol Jézus Krisztus megjelenik, és az emberek szívükbe 
fogadják. Néhány ember szíve annyira megtelik Jézussal, hogy kiönt, mint a megáradt folyó. 
Nem marad a mederben. Jótékony ár lesz belőle.  

Sikár városában először egy asszony szíve telt meg Jézussal. Ő már olyan mélyre süllyedt 
bűnös életében, hogy tovább már nem is süllyedhetett volna. Talán ez volt megtérésének a 
mozgatója. Jézus leleplezte a bűneit, az asszony pedig nem tagadott. Vállalta, mert megérezte, 
hogy Jézus nem csak meglátja és megmondja a bűnét, hanem meg is bocsátja azt. Ott van 
reformáció, ott van ébredés, ahol az lesz nyilvánvalóvá, hogy csak Jézus Krisztus tudja a 
bűnöket megbocsátani.  

Nem használ az ember erejének teljes megfeszítése sem, az ember bűnében marad. Luther 22 
éves korában lépett be az Ágostonról elnevezett kolduló szerzetesrendbe. Hűségesen, zokszó 
nélkül vállalt minden munkát. De hiába alázta meg magát, nem volt szívének békessége. Még 
többet böjtölt és imádkozott. Sokszor szöges korbáccsal verte meztelen hátát, s jajgatva 
kiáltotta: „ó én bűnöm… bűnöm… bűnöm”. Hiába virrasztott hosszú éjszakákon át, érezte, 
hogy bűneiből saját erejéből nem tud megszabadulni. Már majdnem megbolondult a bűnei 
miatt való szüntelen gyötrelemben, amikor Isten egy szerzetestársán keresztül biztos 
útmutatást adott neki.  

Márton testvér olvasd a Bibliát és Ágoston írásait, majd megtalálod a kegyelmes Istent. 
Márton barát a tanácsot megfogadta, s hamarosan örömmel kiáltott fel: Óh, milyen más ez az 
Isten, aki a Bibliából szól hozzám, mint amilyennek én képzeltem el őt. Hiszen ő Jézusban 
mindent nekem adott, csak el kell fogadnom őt. Nem régen még a halált kívánta, s most szíve 
tele van örömmel, boldogsággal. A samáriai asszony szíve is tele lett a bűnbocsánat örömével. 
Így ment be a városba és beszélt Jézusról, és sokan hittek az ő beszédének.  

3. Ebben a történetben az mutatja meg igazán a reformáció lényegét, hogy addig hallgatták a 
sikári emberek az asszonyt, hogy egyszer csak azt gondolták: miért hallgassanak ők Jézusról, 
amikor magát Jézust is hallgathatják. Miért legyen nekik közvetítőjük, amikor ők közvetlenül 
is letelepedhetnek Jézus lábaihoz? Ki is mentek a kúthoz, és behívták Jézust a városba, aki ott 
maradt két napig. 

Ezt tették a reformátorok is. Minek az, amit a középkori egyház közvetítőnek beiktatott. Maga 
Jézus Krisztus kell. Amikor a szobrokat kihordták a templomokból, a falfestményeket 
lemeszelték, a közvetítő szenteket elvetették, akkor mindezt azért tették, hogy a Biblia alapján 
Jézus Krisztus legyen a hit alapja. Az az ember, aki a kárhozat elől menekül, aki 
bűnbocsánatot keres, aki üdvözülni akar, az értse meg és fogadja el: Krisztus a bűnbocsánat, 
Krisztus az üdvösség. 

A reformáció nagy tanítása, hogy Jézus Krisztus a Szentlélek által ma is olyan élő, mint akkor 
volt, amikor testben járt a földön. Ahol Isten igéjét hirdetik, ott ő maga van jelen. Aki igazi 
hittel keresi őt, az megtalálja. Azt olvassuk, hogy Sikárban sokan hittek az asszony 
bizonyságtétele alapján, de Jézus szavának sokkal többen hittek. Még olyanok is hittek, akik a 
róla való beszédet nem fogadták el. Jézustól már elfogadták. Ekkor ezt mondták az 
asszonynak: „Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk, és tudjuk, 
hogy valóban ő a világ üdvözítője”.  

Azokat, akik Jézusról beszélnek, félre lehet állítani, el lehet némítani, de magát Jézus 
Krisztust soha. Azoknak a hite igazi, személyes, kősziklára épülő, akik Jézussal találkoznak 
személyesen. Tőle fogadják el bűneik bocsánatát, és általa nyernek üdvösséget. Kálvin János 
is megtapasztalta és hirdette Genfben, hogy Jézus Krisztusban van bűneink bocsánata és örök 
életünk. Jézus ma is élő, éltető hatalom. Ő a világ üdvözítője.  

Pótor János lelkipásztor 
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Isten kegyelméből elérkezett a várva-várt nap. Kis unokámmal együtt izgalommal készültünk 
a nyaralásra. Előző nap mindent becsomagoltunk, így hétfő reggel Patrikot sem kellett 
noszogatni az ébresztéssel, azonnal kipattant az ágyból. 

¾ 8-kor a templom előtt már szinte teljes volt a csapat. 8 órakor teli kíváncsisággal és 
izgalommal 18-an indultunk útnak, s kedden még hárman csatlakoztak a csoporthoz. 

Az út hamar eltelt, mivel jókat beszélgettünk. Kb. ½ 12-kor már Berekfürdőn voltunk. 
Poggyászunkat felhordtuk a szobákba, majd pihentünk egy kicsit. 

12:30-kor ebédeltünk, majd rövid pihenő után együtt mentünk a közeli strandra. 18 óráig 
maradtunk, aztán egy gyors átöltözés és vacsoráztunk. Kb. 20 órakor közös imádságon 
vettünk részt. Azután 22 óráig szabad program következett.  

A napi programok szinte ugyanúgy alakultak, azzal az eltéréssel, hogy a reggeli pihenő után 
imádság következett. Naponta hallgattuk a Bibliából Isten igéjét, az éppen soron következő 
Filippi leveleket olvastuk fel. 

A Filippi levél egy köszönő levél. Pál a levél írásakor Rómában van, börtönben. Évek teltek el 
filippibeli tartózkodása után, és ismét szeretetcsomagot kapott tőlük. Ezt köszöni meg. Az 
ajándékot Epafroditus adta át Pálnak, és személyes szolgálatára is maradt. Közben beteg lett, 
honvágya is volt, szomorú volt, mert tudta, hogy odahaza aggódnak érte. Ezért Pál 
hazaküldte, és nem sajnálta a fáradságot, hogy ajánlólevelet írjon: 

„Fogadjátok az Úrban teljes örömmel és becsüljétek meg az ilyeneket, mert Krisztus ügyéért 
közel jutott a halálhoz, amikor életét kockáztatta azért, hogy helyettetek szolgáljon nálam.„ 
Pál maga is börtönben van, szembenéz a halállal, de azon fáradozik, hogy Epafroditus 
hazatérését megkönnyítse. 

Bátorítani akarja a filippibelieket, hogy az előttük álló próbákat kiállják. A levél egyben 
nyomatékos felhívás az egyetértésre. Ezt Krisztus alázatára vezeti vissza. A gyülekezetben 
volt két asszony, akik veszekedtek, és a gyülekezet békéjét veszélyeztették. Voltak hamis 
tanítók is, akik a gyülekezetet a Krisztus útjáról el akarták téríteni. A levél komoly 
figyelmeztetés, hogy az egyház egységét meg kell őrizni. 

Pál apostoltól örömlevélnek nevezhetjük ezt az írást. Ismételten visszatérő szavai: öröm, 
örülni. Szívét a fogságból barátaira irányítja, szívüket pedig örömre, amit senki el nem 
rabolhat. 

Az áhitat második részében Hudson Taylor misszionárius viszontagságos életét ismerhettük 
meg, aki egy beteges vézna kisfiú volt, de Istenbe vetett hite megerősítette, és a kitűzött célt, 
azt, hogy Kínában lesz misszionárius, megvalósította. Sok viszontagság, megaláztatás, 
pénztelenség ellenére mindig Istenben bízott, hozzá fohászkodott és Isten mindig 
megsegítette. 

Sok-sok embernek felkeltette az érdeklődését, így sok helyre meghívták, hogy tartson 
előadásokat Kínáról és a misszióról. A misszióhoz szükséges pénzről Isten újra csodálatosan 
gondoskodott és így 1866-ban útnak indulhatott 11, majd több mint 1000 misszionárius 
Kínába. 40 évig vezette a Kínai Belföldi Missziót, míg elköltözött mennyei Urához. 

„Mi emberek csődöt mondhatunk, sőt voltaképpen szüntelenül csődöt mondunk: Isten 
azonban sohasem vall kudarcot!” E csodálatos történetet a Taylornak Istenbe vetett hitéről 
ámulattal hallgattuk úgy a gyerekek mind a felnőttek. 



Áhítat után szabad foglalkozás volt. Az üdülő udvarán rengeteg szabadtéri játék volt. Hinta, 
csúszda, felvonós csúszda, mászóka, libikóka, focipálya, íjászat. Mindezeket előszeretettel ki 
is próbáltuk. Az alagsorban csocsó, biliárd, ping-pong állt rendelkezésünkre. 

Két délelőtt közös sétát tettünk a településen. Megtapasztalhattuk a helyiek igényességét, 
rend- és tisztaságszeretetét környezetükkel szemben. A tiszta, rendezett, virágoktól pompázó 
környezetben öröm volt sétálni. Meglátogattuk a helyi katolikus, majd a református 
templomot. A délutánt mindenki a strandon töltötte. Igyekeztünk kihasználni a termálvíz, 
illetve gyógyvíz jóindulatú hatását. Mindeközben jókat játszottunk, illetve beszélgettünk a 
vízben. Lelkileg és testileg egyaránt feltöltődtünk. Köszönet és hála a szakácsoknak, nagyon 
finom, egészséges és változatos reggelit, ebédet és vacsorát készítettek számunkra. Vitaminról 
is gondoskodtak, minden napra jutott valamilyen gyümölcs. Nagyon sokat beszélgettünk és 
játszottunk a Magdaléneumból, valamint a ramocsaházi gyülekezetből érkezettekkel is. 

Sajnos elérkezett az utolsó este, melyet Berekfürdőn tölthettünk. A ramocsaházi gyülekezet 
meghívására együtt tölthettük az estét a testvérekkel. Nagyszabású Ki mit tud? -ot szerveztek. 
Igen sokszínű előadásnak lehettünk fül- és szemtanúi. Így többek között vers, ének, furulya, 

szóló, ill. családi előadásban. A 
Magdaléneum lakói igen kedves kis műsorral 
örvendeztettek meg bennünket. Az előadás 
humoros játékkal fejeződött be. Végül 
hatalmas tortával zárták a rendezvényt. 

Pénteken reggeli után megtartottuk utolsó 
közös áhitatunkat, majd értékeltük az elmúlt 
pár napot. Mindenki örömmel és hálaadással 
számolt be az együtt töltött szép 
pillanatokról. Aztán kb. 11 órakor hazafelé 
vettük utunkat. 

A Jó Isten segítségével sikeresen 
hazaérkeztünk. Köszönjük és hálát adunk Istennek, hogy nem csak a munka örömét, de a 
pihenés lehetőségét is megadta számunkra. 

Kiss Lászlóné (gyülekezeti tag) 
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2014. augusztus 26-án, szerdán gyülekezeti kiránduláson vettünk részt 53 fővel. Reggel 6 
órakor volt a gyülekezés. Az autóbuszra való felszállás után a napi igét Pál apostol Zsidókhoz 
írt levél 7 részének első 10 verséből olvasta fel Pótor János tiszteletes úr. Rövid igei 
magyarázat, imádság, éneklés után elindultunk úticélunk felé Poroszlóra.  

Útközben beszélgettünk, énekeltünk, így nagyon hamar odaértünk. Körülbelül 9 órakor már 
Poroszlón voltunk, ahol először a református templomba mentünk. Dudás Ferenc a református 
egyház lelkipásztora kiemelt szeretettel fogadott bennünket az 1793-ban épült templomban. 
Röviden ismertette a templom történetét és szeretettel beszélt gyülekezetéről. Imádság és 
közös éneklés után megáldott bennünket és így folytattuk tovább utunkat.  

10 órára volt időpontunk a Tisza tavi Ökocentrumba, így a templomból átsétáltunk oda. A 
poroszlói Tisza-tavi Ökocentrum - Magyarország új turisztikai látogatóközpontja, igazi 
látványosság. Az Ökocentrum szórakoztató módon, modern, interaktív szemlélettel, játékosan 
tárja a látogatók elé a Tisza-tó és a Tisza-völgy természeti kincseit, bemutatva Magyarország 
második legnagyobb tavának gazdag élővilágát. A látogatóközpont felszálló madárra 
hasonlító, 2600 m2 alapterületű központi épülete több szinten várt bennünket.  



Megérkezve egy pár perces várakozás után idegenvezetőnkkel elindultunk, hogy felfedezzük 
a látványosságokat. Először a főépületbe mentünk. A főépület földszintjén található 
kiállításon a nappalból az éjszakába lépünk, s derengő, a teliholdat szimbolizáló fényben 
tekinthetjük meg az itt látványos terráriumokban élő különleges állatokat. Ezután megnéztük 
az ökocentrum legfőbb látványosságát, Európa legnagyobb édesvizű akváriumrendszerét, 
mely 735.000 liter össztérfogatával és a benne bemutatott víz alatti csodákkal igazán 
különleges természetközeli élményt nyújtott számunkra.  

A halakon kívül akváriumrendszerük vidám lakói a vidrák. A mókás állatokkal látványetetés 
során közelről is megismerkedhettünk. A terráriumok mellett a földszinti kiállítótér része egy 
hatalmas méretű "járható" műholdas Tisza-tó térkép, amely madártávlatból mutatja be a 
térséget. A kiállítótér járófelületei több helyen üvegből készültek, e letekintőkön keresztül az 
óriásakváriumokban zajló életet felülről szemlélhettük meg.  

A főépület tornyában, a 7. emeleten található, tágas kilátóteraszról lélegzetállító panoráma 
nyílt Poroszló településre és a környező tájra. Lifttel és gyalogosan is megközelíthető. Sokan 
közülünk felfelé és lefelé is lépcsőn tettük meg a hét emeletet. Igyekeznünk kellett, mert 11 
órakor háromdimenziós mozi vetítés kezdődött. A vetítőterembe beérve mindenki felvette a 
napszemüveget és már kezdődhetett is a mozi. A rendhagyó technikai megoldásoknak 
köszönhetően részeseivé válhattunk a vásznon történő eseményeknek, átélhettük, milyen egy 
szép őszi napon hajózni a Tisza-tavon. A nádasok susogó dzsungelében csónakunkkal 
felfedezhettük az érintetlen természet szépségét. Közelről figyelhettük meg a 
Madárrezervátum számos faját: a fokozottan védett nagykócsagot, a szürke gémet, nagy 
godákat, a Tiszavirágzást. Különösen varázslatos volt azt látni, amikor a búcsúzó nap 
aranyhidat von a vízre. A főépületből kiérve a bátrabbak az egerésző ölyvek etetésén is részt 
vehettek.  

Ezután a vízi sétány következett. 
Motorcsónakokkal több csoportban 
kimentünk a tóra, ahol közelről figyelhettük 
meg a pihenő kárókatonákat és más vízi 
madarakat. Csónakáztunk a gyékények 
között, ahol vízi növényeket, hínárt, tavi 
rózsákat figyelhettünk meg és hallgathattuk a 
tó csendjét, állatok hangját. Ezután szabad 
program következett, lehetett játszani, 
vásárolni és ebédelni.  

Háromnegyed kettőkor indultunk tovább 
Tiszafüredre a Szivárvány-ház Fogyatékosok 

Református Ápoló gondozó Otthonba. Görcsös Éva az intézmény vezetője várt bennünket, 
röviden elmondta az intézmény történetét. Ebben az otthonban zömében súlyos fogyatékos, 
halmozottan sérült, kisebb részben pedig középsúlyos mértékben fogyatékos gyermekek, 
felnőttek ápolását, gondozását, teljes körű ellátását végzik. A tiszafüredi otthon egyike 
Magyarország legrégebben alapított intézményeinek (1936). Az épületet nagy udvar, park és 
gondozott kert veszi körül. 165 gondozottat látnak el és a munkatársak száma 100 fő. A lakók 
állapotának figyelembevételével mozgásterápiás szobák kerültek kialakításra, mellette 
tornacsarnok, fény- és zeneterápiás szoba, logopédiai szobák, gyakorló műhely, néptánc 
egészíti ki a széleskörű és sokrétű gyógypedagógiai foglalkoztatást. A programok 
összeállítása és megszervezése úgy történik meg, hogy a gazdag kínálatból lehetőség szerint 
minden gondozott megtalálja a számára legkedvezőbb foglalkoztatási és fejlesztési formát. A 
vallásgyakorlás lehetősége biztosított és az intézményi élet szerves részét képezi. Zenés 
bibliaórák, közös éneklések, imádságok kerülnek megtartásra, emellett rendszeres a 



kapcsolattartás a helybeli gyülekezettel is. Kirándulások, üdülések, rendezvények látogatása, 
hajókirándulások szervezése gyakori és kedvelt kikapcsolódási lehetőség, mely sok örömet 
szerez a gondozottaknak.  

Az intézmény bemutatása után a lakók 
verses, zenés műsorral kedveskedtek nekünk. 
Mielőtt elkezdték műsorukat egyenként 
bemutatkoztak és elmondták, hogy ki milyen 
feladatot lát el az intézményben. Van, aki az 
állatok etetésében, van, aki a tojások 
összeszedésében, van, aki a súlyos betegek 
etetésében, terítésben, sepregetésben, 
mosogatásban segít. Örömmel és 
meghatódottan hallgattuk műsorukat. Majd 
körbenéztünk az intézményben. Szívszorító 
látvány volt látni a súlyos betegeket, ekkor 
arra gondol az ember, hogy hálát kell adni 

Istennek, hogy mi egészségesek vagyunk. A viszontlátás reményében búcsúztunk el 
egymástól.  
Poroszlón még megálltunk fagyizni és körülbelül negyed ötkor elfáradva indultunk haza. 
Útközben beszélgettünk, énekeltünk így nagyon hamar hazaértünk körülbelül háromnegyed 
hétre. Felejthetetlen, csodálatos élményekben gazdag napot tölthettünk együtt.  

Ádámné Rácz Lívia 

HHHááálllaaaaaadddóóó   üüünnnnnneeepppssséééggg   aaa   111000   ééévvveeesss   SSSaaarrreeeppptttáááééérrrttt   ééésss   IIIdddőőőssseeekkk   nnnaaapppjjjaaa   

„Az Úr segített el bennünket egészen idáig!” 1 Sámuel 7,12 

2014. szeptember 19-én, pénteken, egész napos ünnepség keretében, az Őri Református 
Egyházközség Sarepta Idősek Otthona udvarán felállított nagyszabású sátorban adtunk hálát a 
10 éves Sareptáért és emlékeztünk időseinkről Idősek napja alkalmából. Vendégeink voltak: a 
Magdaléneum lakói és dolgozói, az Ezüstalkony Hagyományőrző és Nyugdíjasklub tagjai, az 
Őri Általános Iskola Tagintézmény tanárai és diákjai, a gyülekezet tagjai, a házi gondozásban 
résztvevők, a Sarepta lakóinak hozzátartozói, akikkel együtt mondtunk köszönetet a mi 
Megtartó Istenünknek, aki mindeddig megőrzött bennünket. 

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította 
október 1-jét az Idősek Világnapjává, itt a 
Sareptában ez a 10. alkalom, hogy 
megemlékezünk időseinkről e nevezetes nap 
alkalmából. E napon megkülönböztetett 
szeretettel köszöntöttük idős testvéreinket, 
azokat, akik előttünk járnak, háborúkat, 
nélkülözést éltek át és sok-sok áldozatos 
szolgálat után a nyugdíjas éveiket töltik. 
Mindenki életére nézve igaz: „Kegyelemből 
tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van 
Isten ajándéka ez.”  
Vezérigénk szerint: Ében-Háézer: „Az Úr  

segített el bennünket egészen idáig!” olvashatjuk az 1 Sámuel 7,12-ben. Jól tudjuk, hogy 
idős korban sok minden megváltozik: lelassulnak a reflexek, csökken a szervezet ásványi 
anyag tartalma, romlik a látás, lelassul a mozgás, rosszabb a hallás, megerőtlenednek a kezek, 
hamar felejt az ember. Az öregedés változás, de nem tragédia. Csak egy marad változatlan, a 



bennünket szerető Isten, aki azt ígéri az Ézsaiás 46, 4-ben, hogy „Vénségetekig ugyanaz 
maradok, ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én 
mentelek meg.” 

Isten Igéje szerint az öregedés célja nem az, hogy egyre többet keseregjünk a változások 
miatt, hanem az, hogy egyre inkább odafigyeljünk arra, hogy minden percünk Isten ajándéka. 
Szava békítse meg a szívünket, szeretete oldozzon fel. Túrmezei Erzsébet szerint a 
legnagyobb művészet derűs szívvel megöregedni. Ennek alapja pedig az Isten iránti hála – 
mely enged visszatekinteni, arra az útra, amelyen az Úr hordozott és előretekinteni, hogy „a 
mi országunk a mennyekben van”. Amikor az élet cserépedénye eltörik, általában annál a 
forrásnál történik ez, ahová az ember meríteni járt. Még ebben a korban is rátalálhat az ember 
az igazi forrásra, hogy aztán ő maga is forrássá válhasson mások, a fiatalabbak számára. 

Nagyon tartalmas nap van mögöttünk. A köszöntő szavak után Pótor Lajosné Sareptánk 
lakója az „Idős ember imáját” mondta el, aztán közösen megtanultuk az Isten nevét 
dicsérem, szívem csupa hála kezdetű éneket, amit a nap során sokszor elénekeltünk. Pótor 
János lelkész nyitóáhítata következett az 1Sámuel 7-ből. 4 fő gondolata volt az áhítatnak: 1. 
Sóhajtozásból legyen igazi megtérésünk, távolítsuk el idegen isteneinket, hogy áldottak 
legyünk. 2. Ragaszkodjunk egész szívünkkel az Úrhoz. 3. Egyedül neki szolgáljunk, csak 
neki. 4. Csak oda küld az Úr áldást, ahol egyesség, békesség van.  

Az igehirdetés után hálaadás és megemlékezés következett a bentlakásos Sarepta 10 évéért. 
Emléklapot kapott az a 15 munkatárs, aki 2004 óta dolgozik itt. Majd Czomba Sándorné 
presbiter „Ez vagyok én!” versét és Fodor Pálné gyülekezeti tag Erdélyi Ilona „Tied a 
dicséret!” szavalatát hallgathattuk meg. Ezek után a Sarepta munkatársainak nyitótáncát 
nézhettük meg. A délelőtt során még sor került a Magdások műsorára is, akiknek mindig 
sikerül könnyet csalni a szemünkbe. Aztán a Sarepta lakóinak énekes, verses, majd vidám 

jelenetes összeállítása következett. A 
délelőtt zárásaként került sor a szívet, lelket 
felemelő koncertre, Pintér Béla debreceni 
keresztyén zenész előadásában. Istent 
dicsőítő énekei és őszinte bizonyságtétele 
nagy hatással voltak ránk. Délben a konyha 
dolgozói nagyon finom ebéddel 
vendégeltek meg bennünket.  

Délután az Ezüst Alkony Hagyományőrző 
és Nyugdíjas Klub verseit, nótacsokrát, 
majd a Sarepta munkatársai műsorát, aztán 
az iskolások verseit, táncát hallgathattuk, 
nézhettük meg, akik évről-évre 

megörvendeztetnek bennünket színvonalas előadásukkal. A délutánt Ágoston Anita 
előadóművész műsora zárta. Egész nap lehetőség volt vérnyomás és vércukormérésre, illetve 
lehetett vásárolni az idősek kiállított munkáiból is. 

Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki jelenlétével, szolgálatával gazdagította ezt a hálaadó 
napot. Mindenek felett Istené legyen érte a dicsőség! Az élet akkor is érték, ha az ember 
túljutott a 70-en, az időskor Isteni adományát, apró gesztusokkal nekünk kell megszépítenünk. 
Nemcsak ilyenkor Idősek napján, hanem a mindennapokban is. Isten adjon ehhez erőt, 
bölcsességet, szeretetet nekünk. Albert Schweitzer szavaival: „A világnak leginkább olyan 
emberek hiányoznak, akik mások hiányával törődnek. Csak azok lesznek igazán boldogok, 
akik megkeresik, és megtalálják a mások szolgálatához vezető utat.”  

Balázsné Dicső Zsuzsanna 



KKKöööttteeellleeezzzőőő   hhhiiittt---   ééésss   eeerrrkkkööölllcccssstttaaannnrrróóólll   

Kedves szülők, gyerekek! A református hit- és erkölcstan is a kötelező tanórai foglalkozások 
részévé vált, mint államilag elismert tanóra és tantárgy. Ez egy nagy lehetőség, hogy a 
gyermekek még jobban megismerjék az Urat, és azt a lelki többletet, amire szükségük lesz 
egész életük során. 

Az első osztályos hittankönyv címe: „Isten 

tenyerén”. Az év vezérszimbóluma a fészket 
formáló kéz. A tanév fő üzenete: Isten szeret 
és elfogad. Ezt a szeretetet, elfogadást és 
hívogatást szeretném minden hittanórán 
továbbadni a gyermekek felé. Az első 
osztályban fontos az ismerkedés egymással, a 
hittanórával, Istennel, Isten Igéjével, az 
imádsággal, a reformátussággal. 

A második osztályos hittankönyv címe: 
„Istennel az úton”.  Az utazás, és az úton való 

elindulás ismerősek a gyerekek számára. A Biblia 
folyamatosan arra mutat rá, hogy Isten vezeti az Ő 
népét. Szeretném, ha megtanulnák, hogy Istennel 
lehet biztonságosan útra kelni és az úton járni, 
mert Ő tudja a legjobb irányt, és azt is, ami vár az 
utunk végén. Igaz ez az életútra is.  

Az ötödik osztályos hittankönyv címe: „Istennel 

a döntéseinkben”. Olyan témákkal, történetekkel 
találkoznak, melyekben döntéshelyzetek 
találhatóak. Szeretném, ha megtanulnák, mit 

jelent Isten útját választani és mellette dönteni 
a mindennapokban.  
A gyerekek életére nézve is tipikus 
döntéshelyzetek kerülnek elő: kísértések, 
értékrend, kapcsolatok. Nem mindegy hogyan 
döntenek. 

Kívánom minden kedves szülőnek és hittanos 
gyermeknek, hogy tapasztalja meg, hogy élete 
csak az Isten tenyerén van jó helyen, jó 
Istennel járni az életünk útjait, és 
döntéshelyzeteikben válasszák Isten útját és 
döntsenek mellette a mindennapokban.  

Hittanórák rendje óvodában, iskolában 

Óvodai kis-középső csoport kedd 1030 - 1100 

Óvodai nagy-középső csoport kedd 1100  - 1130 

1. osztály csütörtök 2. tanítási óra 855 - 940 

2. osztály csütörtök 3. tanítási óra 1000 - 1045 

3. osztály csütörtök 5. tanítási óra 1150 - 1235 

4. osztály hétfő 5. tanítási óra 1150 – 1235 

5. osztály csütörtök 6. tanítási óra 1245 - 1330 

6. osztály csütörtök 1. tanítási óra 800 - 845 

7. osztály szerda 6. tanítási óra 1245 - 1330 

8. osztály szerda 5. tanítási óra 1150 - 1235 



Tisztelettel kérem a szülőket, nagyszülőket, hogy ezekben az időpontokban különösen 
hordozzák imádságban gyermekeiket, hogy megszólítsa őket Isten Igéje. 

 Balázsné Dicső Zsuzsanna (református hittanoktató) 

EEEgggyyyeeedddüüülll   

A minap lépcsőn vezetett utam, s az egyik kanyar után egy anyukára lettem figyelmes, aki 
éppen csak járni tudó gyermekét szerette volna felvenni, vagy legalább is kézen fogni, hogy 
mihamarabb leküzdjék a lépcsősor akadályát, de a kicsi gyermek toporzékolt: én… én… 
egyedül. Ez a fajta önállósodási szándék az idő múlásával sem szokott csökkenni. 
Kamaszkorban még azért is méltatlankodik az önállóságát féltő fiatal, ha a szobájába belép 
hívatlanul a szülője. Az egész emberiség történelmét végig kíséri a Teremtőtől való 
függetlenedés kísértése. Már a paradicsomi bűneset hátterében is az a lázadás munkált, hogy 
ne Isten mondja meg, hogy az embernek mi a jó és mi nem, hanem majd: én… én… egyedül. 

Az Istentől, családtól, tekintélytől függetlenedés első szakaszát követi a második „egyedül” 
szakasz, amikor rászakad az emberre az egyedüllét. Jelentkezhet ez fiatalon, vagy szerelmi 
csalódás során, vagy romba dőlt házasság csalódásával élik át az én… én… egyedül maradtam 
állapotát. Ismét másokra meg éppen pár után sóvárogva, a múló éveket számlálva szakad rá az 
egyedül maradtam gondolata. Az együtt megőszült párok pedig, amikor megözvegyülnek, 
űrként élik át, hogy én… én.. egyedül vagyok. 

Milyen jó, hogy van az egyedül szónak egy másik jelentése is. Reformátor elődeink 
fogalmazták meg olyan pontosan azt a bátorító öt egyedül-t, ami életünk, és a Biblia 
kijelentése alapján reformált egyházunk rendíthetetlen alapját képezi. Talajvesztett, 
kapaszkodóitól megfosztott posztmodern világunkban, amikor mindenki a saját igazságát 
hangoztatja, sziklaszilárd alapként valljuk az öt „sola” igazságát:  

• Egyedül az Írás (sola Scriptura), 

• Egyedül hit által (sola fide), 

• Egyedül kegyelemből (sola gratia), 

• Egyedül Krisztus! (solus Christus), 

• Egyedül Istené a dicsőség! (Soli Deo Gloria!) 

Kívánom minden kedves olvasónak, hogy az „én… én… egyedül” Isten elleni lázadásából, 
vagy az egyedül maradtam gyötrő életérzéséből, eljussanak az öt egyedül bizonyosságára, s 
ha már vallják ennek igazságát, akkor álljanak meg szilárdan ennek rendíthetetlen szikláján! 
Mert aki ezt vallja, az többé nincs egyedül, hiszen beletartozik abba a hatalmas seregbe, 
amelyet az Úr Jézus gyűjt Igéje és Szentlelke által a világ kezdetétől annak végéig.  

Dr. Viczián Miklós (Presbiter 2014. szeptember-október) 

AAA   mmmeeegggsssüüütttööötttttt   BBBiiibbbllliiiaaa   

Husz Jánost nevezhetjük a morva reformátornak és prófétának, de éppúgy mártírnak is. 
Lángoló bizonyságtétele ezrek és ezrek szemét nyitotta fel, hogy meglássák Krisztus 
megváltó munkáját. De abban az országban nem sokáig tartott az evangélium nyilvános 
hirdetése. Husz Jánost máglyán elégették, patakokban folyt a keresztyénnek vére, és 
mindenütt vadásztak a Bibliára, hogy megsemmisítsék.  

Egy asszony, akinek legnagyobb kincse Bibliája volt, éppen a kemence előtt készült, hogy 
kenyeret süssön, mikor meghallotta, hogy az inkvizíció emberei átkutatják a falut és 



mindenkit foglyul visznek magukkal, akinél Bibliát találnak. Gyors elhatározással a Bibliát 
belecsavarta az egyik kenyértésztába, amelyet aztán bevetett a kemencében. Utána betette a 
többi kenyeret is. Nemsokára átkutatták a házát. Mindent feltúrtak a padlástól a pincéig. De 
hiába. Mikor az inkvizítorok elhagyták a házat, a kenyér már megsült és a Biblia is kikerült a 
forró kemencéből. És íme, a Biblia éppúgy nem szenvedett semmi kárt, mint egykor Sidrák, 
Misák és Abednego, akiket Nabukodonozor az égő tüzes kemencébe vettetett, és onnét 
sértetlenül kerültek elő. Ennek az asszonynak az utódai is drága örökségként őrizték meg ezt a 
Bibliát. 

Boros Gergely: Még egy reformációt! 

Még egy nagy reformot adj nekünk, Istenem, 
hogy hitünk dolgában végleges rend legyen! 
Sok-sok mulasztásunk ne égessen tovább, 
ezerféle bűnnek ne húzzuk a jármát. 

Lelki megújhodást adj nekünk, Istenem! 
Erőt, hogy járhassunk e nehéz terepen! 
Elnyel embereket a bűn ingoványa… 
Neved, dicsőséged letaposva sárba… 

Szívek újulását munkáld köztünk, Uram! 
Szívtelenségünknek sok áldozata van. 
Pusztulnak értékek, hullnak az emberek, 
rohanunk a vészbe, nem törődünk Veled. 

Újuljon hitünk is, nyíljon meg az ajkunk! 
Taníts imádkozni, könyörülj meg rajtunk!… 
Csak még egy reformot adj nekünk, Istenem, 
hogy hitünk dolgában végleges rend legyen. 

Reformáció 
 
Szeptember után jön az október hónapja 
Zord hidegben mégis szép az utolsó napja 
A reformációt ünnepli ekkor a keresztyénség 
Buzgó emberek akarták az egyház megmentését 
A bűnbocsátó cédulák árusítása megkezdődött 
De az Úrnak hála ez naggyá nem fejlődött 
A nagyok közt Kálvin és Luther neve szerepel 
Hitüket továbbadva harcoltak az élő hit mellett 
Így lehet ma a világon szabadon hinni Istenben 
Téged és engem is megillet az ingyen kegyelem 
Életedet megáldja az Úr, csak kövesd az igét 
Lehetsz szegény vagy gazdag, Ő megérintheti bárki szívét 
Ennek a hónapnak egy jeles napja lehet Neked a boldogság 
Te és az összes hívő számára megnyílhat ezáltal majd a mennyország!         Czomba Sándorné 
 

„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 2014. november 9-én, fél 11-kor kezdődő 
Gyászolók Vasárnapjára, az Őri Református Templomba.  

Erre az emlékező istentiszteletre a 2013. novemberében és a 2014. évben elhunytak gyászolóit 
várjuk. Az istentisztelet keretében Újbori Úrvacsora is lesz. Az Úrvacsorára Bűnbánati hét 
tartásával készülünk 2014. november 3-tól november 8-ig. Minden este 6 órakor lesz 
istentisztelet a templomban. 

Isten vigasztaló áldását kívánom a Gyászoló Testvérek Életére! 

A közeli találkozás reményében szeretettel köszöntöm:                        Pótor János lelkipásztor 

 



KKKeeerrreeessszzztttrrreeejjjtttvvvééénnnyyy   

Fejtsd meg a rejtvényt, majd a megjelölt függőleges betűkből megtudhatod, hogy ki volt 
egyházunk nagy reformátora? 

1. Ki fordította le először magyar nyelvre a teljes Szentírást? 

2. Ki függesztette ki a Wittenbergi vártemplom falára 95 tételét? 

3. Itt nyomtatta Mantskovits Bálint, lengyel származású nyomdászmester az első teljes 
magyar nyelvű Bibliát. 

4. Mikor jelent meg az első magyar nyelvű Biblia? 

5. A Bibliafordítás kéziratát küldte vele Károli Gáspár a nyomdába (később magyar 
zsoltárfordító lett). 

6. Itt fordították le először magyar nyelvre a Bibliát? 

7. Ószövetség vagy az Újszövetség íródott görög nyelven? 

8. Hitünk és életünk egyedüli zsinórmértéke a …………..! 

9. Az egyik nagy magyar előreformátorunk volt (segítséget a reformációi gondolatokban 
találsz). 

10. Melyik hónapban ünnepeljük a reformációt? 

11. Mit jelent magyarul a Soli Deo Gloria? 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

A megfejtéseket kérjük a lelkészi hivatalba eljuttatni 2014. november 9-ig. A megfejtők 
között november 16-án, a délelőtti istentiszteleten értékes ajándékokat sorsolunk ki. 

Boros Gergely: Olvasd a Bibliát 
 

Olvasd a Bibliát 
reggel, délbe, este, 
legdrágább könyved ez: 
Isten üzen benne. 

Olvasd a Bibliát  
ha emészt a bánat, 
vigaszt adó szózat  
ebből bőven árad. 

Olvasd a Bibliát, 
hogyha megtévedtél, 
bűnbocsánat vár rád 
Atyád hű szívénél. 

Olvasd a Bibliát, 
míg erődből futja,- 
boldog és áldott lesz 
élted minden útja. 

   



HHHííívvvooogggaaatttóóó   BBBeeerrreeekkkfffüüürrrdddőőőrrreee!!!   

Sok szép élménnyel, lelkiekben gazdagon visszatérve, jövőre ismét megszervezzük 
gyülekezeti táborunkat, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a családokat, gyermekeket, 
fiatalokat, mindazokat, akik szeretnének jó közösségben, az Ige fényében, tartalmasan, 
mozgalmasan nyaralni. A Berekfürdői Református Üdülő ideális hely a kikapcsolódásra: 
strandolás, sportolás, ping-pong, csocsó, biliárd, kötélcsúszda, túrázás, barkácsolás, focizás 
várják a jelentkezőket! 

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

A tábor helye: Berekfürdő, Református Konferencia Központ B épülete. 

Időpont: 2015. augusztus 17-21-ig, hétfőtől-péntekig. 

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

Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet 2015. január 31-ig, 5.000 Ft előleg befizetésével. 

Érdeklődni, bővebb felvilágosítást kérni a lelkészi hivatalban lehet. 

Szeretettel várjuk a Testvérek jelentkezését! 

ÜÜÜnnnnnneeepppiii   aaalllkkkaaalllmmmaaaiiinnnkkk   

október 31. 1800 Reformáció ünnepi istentisztelet a gyülekezeti házban az 
ifjúság szolgálatával 

november 3-8-ig 1800 Újbori úrvacsorai előkészítő istentisztelet a gyülekezeti házban 

november 7. 1100 Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek számára házi 
úrvacsora előre bejelentett igény szerint 

november 9. 1030 Újbori úrvacsorás istentisztelet és gyászolók vasárnapja a 
templomban az énekkar szolgálatával 

RRReeennndddssszzzeeerrreeesss   gggyyyüüüllleeekkkeeezzzeeetttiii   aaalllkkkaaalllmmmaaaiiinnnkkk   

Vasárnap  900 Istentisztelet a Sareptában 

Vasárnap 1130 Istentisztelet a templomban, és gyermekistentisztelet a 
közösségi házban 

Vasárnap  1500 Istentisztelet a templomban 

Hétfő-Szombat  800 Reggeli áhítat a Sareptában 

Hétfő  1700 Énekkari próba a gyülekezeti házban 

Csütörtök 1430 Bibliaóra a Sareptában 

Péntek 1600 Ifjúsági óra a közösségi házban 

 

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

Szerkesszük együtt, várjuk az ötleteket, javaslatokat a lelkészi hivatalba! 


