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          Az Őri Református Egyházközség reformációi lapja -   
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Ige: 2Királyok 22,1-13. 

         2Királyok 23,15-23. 

Kedves Testvéreim! 

A reformáció a XVI. században a középkori katolikus egyház hibáinak a bírálatával és a 
hibáira adott válaszként indult meg. Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes 1517. október 31-
én Wittenbergben (Németország) kiszögezte a vártemplom kapujára 95 pontból álló vitairatát, 
amelyben saját álláspontját ismertette, és elítélte a búcsúcédulák árusítását. Bűnbocsánatot 
nem lehet pénzért vásárolni, se jó cselekedetekkel kiérdemelni. Svájcban Zwingli Ulrich és 
Kálvin János hirdették a reformáció felismeréseit: üdvösséget csak kegyelemből, Jézus 
Krisztus áldozata által kaphatunk, amit hit által nyerhetünk el. A Biblia hitünk és életünk 
egyetlen zsinórmértéke. Október 31-e Isten dicsőségének és szentségének a hatalmát jelenti. 
Egy ilyen napon 498 évvel ezelőtt Isten újra felragyogtatta, hogy „az igaz ember pedig hitből 
fog élni” (Róm 1,17). A reformáció szó azt jelenti, hogy visszaalakított, megújított. A 
reformátorok célja az volt, hogy a bibliai normáktól eltérő egyházat visszavezessék az ősi 
forráshoz, az Isten által megmutatott útra. 

1. A kijelölt igéket az elmúlt napokban olvashattuk Bibliaolvasó Kalauzunk szerint.  Jósiás 
királyt úgy tartjuk számon, mint az Ószövetség nagy reformátorát. Krisztus előtt 639-609-ig 
uralkodott. Nyolc éves volt, amikor király lett Jeruzsálemben. Neve jelentése: az Úr oltalmaz. 
Csodálatos jellemzést olvashatunk róla: „Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Mindenben 
ősatyjának, Dávidnak az útján járt, és nem tért el arról sem jobbra, sem balra.” A reformáció 
fontos üzenete, hogy azt tegyük, amit az Úr helyesnek lát. A Bibliából tökéletesen 
megismerhetjük Isten akaratát.  

2. A jósiási reformációt elősegítette az asszír birodalom fokozatos gyengülése. Olyan korban 
kezdi el uralkodását Jósiás, amikor Asszíriának nincs hatalma beleszólni Júda belső dolgaiba. 
Ebből a háttérből érthető, hogy Jósiás az ország belső ügyeinek a rendezéséhez kezdhetett. 
Első lépésként a templomot renoválja. Fontos számára a jeruzsálemi templom. Kiadja a 
parancsot, hogy „javítsák ki a templom rongálódásait”.  Milyen jó, hogy Őrben mi is szépen 
felújított templomban dicsérhetjük Urunkat. Jöjjünk hűségesen Isten házába, keressük 
rendszeresen a vele való találkozás lehetőségét. 

3. A templom renoválása során találták meg a Törvénykönyvet a templomban. Elvitték Jósiás 
királyhoz és felolvasták neki. A király megrettenve és ruháját megszaggatva hallgatta a könyv 
igéit. Mint kegyes király ismerte az Úr törvényeit és azt cselekedte, ami helyes az Úr 
szemében, de most világosan meglátta, hogy eltértek az Úr rendeléseitől. Élő és ható lett 

 

 



 

számára Isten igéje (Zsidó 4,12). A reformátorok is nyitott szívvel olvasták a Bibliát és 
meglátták, hogy helytelen úton jár az Egyház.  

Kedves Testvéreim! Olvassátok imádkozó szívvel Isten igéjét, hogy értsétek meg Isten 
akaratát, hogy meglássátok, hogy mit rontottatok el, és tegyétek azt, ami Isten szerint helyes.  

4. Jósiás helyreállítja az igaz istentiszteletet. Jósiás alázatos, bűnbánó szívvel igyekszik 
megtenni, amit emberileg megtehet. Jeruzsálemben magához gyűjtötte Júda és Jeruzsálem 
véneit és megújította az Úrral való szövetségüket. „Felolvasta fülük hallatára a szövetség 
könyvének minden igéjét, amelyet az Úr házában találtak”. Fogadalmat tettek, hogy az Urat 
követik és parancsolatait megtartják teljes szívvel és lélekkel. A templomból kidobálták a 
bálványokat, és elégették azokat Jeruzsálemen kívül.  Azután egész Jeruzsálemet 
megtisztították a bálványoktól. Jósiás tudta, hogy csak úgy lehet igaz az Úrhoz való 
fordulásuk, ha mindazzal szakítanak, ami akadályt jelent az Úr követésében. A szöveg úgy 
mutatja be az eseményeket, mintha egy nap történetét írná le, de valószínűleg napokat, sőt 
hónapokat vett igénybe. A bűnnel nem lehet egy nap alatt leszámolni, hosszú, sőt folyamatos 
harcra van szükség.  

5. Jeruzsálemből Bételbe ment Jósiás király, és a Jeroboám által készítettet oltárt 
leromboltatta az áldozóhalommal együtt. Azután körülnézett Jósiás, és meglátta a hegyen levő 
sírboltokat. Kihozatta belőlük a csontokat és elégette az oltáron. Így tette azt tisztátalanná. 
Igazi reformációt akart Jósiás, és ezért nézett körül. Jó nekünk is körülnéznünk az életünkben, 
a szívükben. Sokszor azt hisszük, hogy bűneinket már kidobáltunk magunkból, de közben, 
mint azokban a sírokban ott nyugodtak a régi tetemek elfelejtve, úgy a mi lelkünk mélyén is 
sok ilyen elfelejtett bűn van. Jósiás akkor vette észre ezeket a sírokat, amikor körülnézett.  

Nem elég csodálni a régi reformációt, nem elég emlékezni a reformátorokra. Ha azt akarjuk, 
hogy a mi életünkben is legyen reformáció, akkor körül kell nézni a magunk háza táján, és 
meg kell tisztulni. A sok eltemetett bűnt, amivel már megalkudtunk, ássuk ki a lelkünk 
mélyéről, és égessük el Isten Szentlelkének a tüzében.  

6. Jósiás tisztogatási munkái tetőfokán meglátott egy síremléket, és megkérdezte, hogy kié ez? 
Azt mondták, hogy azé a júdeai prófétáé, aki megjövendölte, hogy Jósiás tisztátalanná teszi a 
bételi oltárt (1Királyok 13). Ekkor juthatott eszébe a királynak, hogy nem ő tisztogat, hanem 
Isten. Amikor te tisztogatsz a magad életében, az a csodálatos ebben a tisztogatásban, hogy 
nem te cselekeded azt, hanem Isten. Jeroboám óta több mint 300 évet várt Isten. Sok próféta 
által üzent, és várta népe megtérését. Mennyit tűr és vár Isten a mi életünkben is, egyházunk, 
gyülekezetünk életében is.  De egyszer a 300 esztendőnek is vége van, és egyszer Isten 
minden tűrésének és várásának is vége lesz. Amikor visszajön Jézus Krisztus, mindenkinek 
számot kell adnia cselekedeteiről.  Milyen jó lenne, ha nem hiába kellene várnia teljes 
megtérésünkre, hogy nyugodt lélekkel várhatnánk a Vele való találkozást.  

7. Jósiás parancsot adott a páska ünnepének a megtartására. Az egyiptomi rabszolgaságból 
való szabadulásért adtak hálát, hogy az öldöklő angyal kikerülte a zsidó házakat. A nép 
életének fontos állomásainál hangsúlyos annak megünneplése. Az a rendkívüli ezen a páska 
ünnepen, hogy az egész nép együtt és egy helyen, Jeruzsálemben ünnepelte meg, és nem 
családonként, mint korábban. A páska az úrvacsora ószövetségi előképe. Ha Isten éltet 
bennünket, egy hét múlva újbor ünnepén együtt úrvacsorázhatunk kedves templomunkban, 
megújíthatjuk Istenünkkel kötött szövetségünket. Legyen igazi reformáció életünkben! 
Jöjjünk hűségesen Isten házába, mert a templom igazi ékessége a benne lévő hívek sokasága. 
Olvassuk rendszeresen a Bibliát. Nézzünk körül saját házunk táján. Tartsunk Urunk 
vezetésével igazi tisztogatást szívünkben, s alázatos szívvel, boldogan részesüljünk az 
úrvacsorában.                                                                                         Pótor János lelkipásztor 
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BBBeeerrreeekkkfffüüürrrdddőőőiii   tttááábbbooorrr   222000111555...   

Augusztus 17-21-ig egy több generációs táborba indultunk 15 felnőtt és 14 gyermek 
társaságában, Berekfürdőre. A 2 órás utazás után megérkeztünk úti célunkhoz. Az időjárás 
mostohának indult, de mire odaértünk, kividult az idő. 

A napi programjaink hasonlóan zajlottak: 8.00 Ébresztő, zenés reggeli torna, majd reggeli  

9.00 Áhítatot és missziós történeteket hallhattunk, énekeltünk, filmet néztünk. 

11.00 Szabad foglalkozás, 13.00 Ebéd 13.30-14.30 Csendes pihenő, majd közös strandolás 

19.00 Vacsora, 19.30 Esti elcsendesedés, filmvetítés, 22.00 Lefekvés következett. 

A délelőtti foglalkozáson közösen vettünk részt a Magdaléneum lakóival. A délelőtti áhítatok 
a Bibliaolvasó kalauzban található igék alapján történtek, így Márk evangéliumát a 6. rész 14. 
versétől a 7. rész 30. verséig tanulmányoztuk. Az ezekre a napokra kijelölt zsoltárokat és 
dicséreteket énekeltük. Márk evangéliumából az alábbi részekkel ismerkedtünk meg: 
Keresztelő János halála, az ötezer ember megvendégelése, Jézus a tengeren jár, Jézus sok 
beteget meggyógyít, a pogány asszony hite.  

Az utolsó nap példázatát szeretném kiemelni: Márk 7, 24-30. 

Jézus Krisztus által sokaknak jut üdvösség. Márk, mint a pogány keresztények teológusa, 
kaput nyit Isten szeretete felé mindenki számára. Mindenki beteg az élő Istenbe vetett hit 
nélkül, mindnyájunknak az Úr gyógyító, üdvözítő hatalmára van szükségünk. Itt kezdődik a 
hit, mert ez az asszony megelégszik azzal, hogy nem ő az első, hanem ő csak második, 
sokadik. „Tisztátalan kutya”, de Jézus Krisztus megváltó szeretetéből egy morzsa is elég. 

Kedden este a nyírmeggyesi gyülekezet tagjait láttuk vendégül, két délelőtt közös sétát tettünk 
a településen. Meglátogattuk a helyi katolikus, református templomot majd a horgásztavat is. 
A Magdaléneum lakóinak kedves műsorát hallgathattuk az utolsó együtt töltött délelőttön. 
Csütörtök este kerti-partin láttak vendégül bennünket a szomszédos üdülőben a nyírmeggyesi 
gyülekezet tagjai, ahol a gyerekek és a felnőttek egyaránt jól érezték magukat a tábortűz 
közelében. Az utolsó nap közös áhítat és értékelés után hazaindultunk. 
A Biblia tanulmányozása, 
a csoportos beszélgetések 
és vetítések keretén belül 
kerestük és találtuk meg a 
Megváltó Krisztust. 
Alkalmunk volt testileg is 
felüdülni a lelkiek mellett 
a Megbékélés Háza 
közelében lévő termál-
vizes strandon. 

A tábor végén sokakban 
megfogalmazódott a vágy 
milyen nagyszerű lenne a 
folytatás, nagyon jó volt 
együtt lenni. Köszönjük a lehetőséget!                                                       Szőkéné Szántó Erika 
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2015. augusztus 26-án, szerdán, gyülekezeti kirándulás volt, amelyhez csatlakozott 17 fővel 
az Ezüstalkony Hagyományőrző és Nyugdíjas Klub. Reggel 5 órakor indultunk 55 fővel. Az 
autóbuszra való felszállás után a napi igét a Márk 8, 22-30-ból olvasta és magyarázta Pótor 
János tiszteletes úr. Útközben sok zsoltárt és dicsőítő éneket énekeltünk, imádkoztunk, kértük 
a jó Istent, hogy szerencsésen megérkezzünk.  

9 óra után nem sokkal érkeztünk meg úti célunk első állomására az Esztergomi Bazilikába, 
ahol idegenvezető várt bennünket. Esztergom a középkori Magyarország első fővárosa. Külső 
méreteit tekintve Magyarország legnagyobb egyházi épülete, az altemplomtól a kupola 
gömbjéig 100 méter magas. Látogatásunk az altemplomban kezdődött, ami egyben az egyházi 
vezetők temetkezési helye is. A Bazilika altemplomába 57 lépcsőn jutottunk le. A grandiózus 
építmény, Packh János építész tervei alapján készült. Leérve mindjárt két hatalmas szobrot 
láttunk, Andreas Schroth bécsi szobrász műveit, melyek az Elmúlást és az Örök Életet 
jelképezik. Több száz sírfülke között is láthatók a középkori templom romjaiban talált régi 
sírkövek, így a nagy humanista főpapé, Vitéz Jánosé, aki Mátyás királyt nevelte. Ezután a 
belső teret nézhettük meg, ahol csodálatos festményekben és szobrokban gyönyörködhettünk, 
amelyek nagyrészt híres olasz mesterek munkái. Láthattuk a Főszékesegyház orgonáját, amit 
Ludwig Mooser épített. Ezt követően a kincstár gyönyörű, értékes és gazdag tárlatát 
tekinthettük meg. A kupolából mesés táj nyílt a városra és a Dunakanyarra.  

A közel négy órás tartózkodás után sok élménnyel gazdagodva a festői szép Visegrádra 
érkeztünk, ahol a Fellegvárat járhattuk be. A visegrádi kettős várrendszert 1250-1260 körül 
építette IV. Béla király és felesége Mária királyné, a királynő hozományából. Megnézhettük a 
várban a szokásos vártörténeti kiállítást, a középkori fegyvereket, maketteket, viaszbábukat és 
az ún. Panoptikumba is bepillanthattunk.  

Ezután Szentendrén a Dunakorzón sétáltunk, gyönyörű épületeket nézegethettünk, fagyiztunk, 
aki éhes volt vacsorázhatott.  

Csodálatos nap volt. Este 22 óra után fáradtan, de maradandó élményekkel gazdagodva, Isten 
kegyelméből hazaérkeztünk.                                                                               Kozma Istvánné 

333222...   ŐŐŐrrriii   GGGyyyeeerrrmmmeeekkk   ééésss   IIIfffjjjúúússsááágggiii   KKKooonnnfffeeerrreeennnccciiiaaa   

Istennek adunk hálát, hogy megszakítás nélkül 32-ik alkalommal tarthattuk Gyermek- és 
Ifjúsági Konferenciát az Őri Református Egyházközségben.  

Idén Urunk segítségével július 21-25. között került megrendezésre. Ezen a héten Jézus 
nyomában járva ismerkedhettek a gyerekek Isten igéjével. A hét folyamán képzeletben 
elutazhattunk Kánába, Jeruzsálembe, Samáriába. Részt vehettünk menyegzőn, keresztelőn. 
Tanúi lehettünk nagy találkozásoknak, beszélgetéseknek és csodáknak. A segítségünkre a 
demecseri Titus Hitéleti Alapítvány által kidolgozott nyári gyermek evangélizációs anyag 
volt, hogy Jézus nyomába szegődve megértsük és szívünkbe zárjuk ezeket a történeteket. 

A foglalkozások 3 helyszínen (Templom, Gyülekezeti ház, Közösségi ház) és három 
korcsoportban (óvodások, általános iskola alsó és felső tagozatosok) történtek. Mind a három 
helyszínen a korabeli Izráel óriási térképe szolgált háttérül, hogy a bibliai helyszíneket 
képzeletben bebarangolhassuk. Az idén kivetítő segítségével énekeltük az énekeket és a vetítő 
segítségével a falon többször megjelentek a Jézus korabeli helyszínek mai képei, ami nagyban 



 

hozzásegítette a gyermekeket, hogy elképzeljék, hol is járt Jézus annak idején. Minden reggel 
fél 9-re gyülekeztek a gyermekek. Az énektanulás után a napi előadás, majd a csoportos 
beszélgetések következtek. A hét folyamán tanulmányi versenyt is tartottunk. Érdemes volt a 
gyermekeknek figyelni és kreatívnak lenni, hiszen értékes pontokat lehetett gyűjteni a 
történetek megtanulásával, a záró ünnepélyen való elmondásával, totó helyes kitöltésével, a 
feldolgozott történetekhez kapcsolódó rajzok készítésével, az énekek megtanulásával stb. 
Tízórait is (hot-dog, hamburger, kifli, sütemény, gyümölcs, gyümölcslé) biztosítottunk 
minden nap. Esténként ifjúsági órán voltunk együtt a fiatalokkal és evangélizációs 
istentiszteleten a felnőttekkel. Az ifjúsági órát és az istentiszteletet Jenei Zoltán Debrecen-
Széchenyi-kerti lelkipásztor tartotta. 

Szombaton délelőtt a gyermekhetet istentisztelettel zártuk. Az istentiszteleten hálát adtunk a 
hét áldásaiért és köszönetet mondtunk az előadóknak, segítőknek is.  A csoportok 
beszámoltak a gyülekezetnek arról, 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. A 
templom mellett szeretetvendégségre is sor került. 

Július 26-án, vasárnap 
úrvacsorás istentiszteleten 
adtunk hálát Istennek az 
áldásokban gazdag hétért. 
A hét során 120 gyerekkel 
találkozhattunk. Reméljük 
emlékezetes napok voltak 
ezek a gyermekeknek és 
segítőknek egyaránt és 
bízunk abban is, hogy az 
elvetett magok növekedni 
fognak, és a nehéz, 

sokszor szürke hétköznapokban is Jézus nyomában, az Ő szerető példáját követve tudunk 
majd járni.                                                                                                      Ádámné Rácz Lívia 
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„A zene nem foglalkozás, hanem életmód. A zene az, ami a hangok között történik: mindig 
kutatnunk, mindig keresnünk kell. Más-más teremben, más közönség előtt játszunk, és eziránt 
fogékonynak kell lennünk. Minden koncert olyan, mintha az első volna, minden koncert más. 
Muzsikusnak lenni kiváltság, hálásnak kell lennünk érte.” (I. Stern) 

Október 11-én, a vasárnap délelőtti istentiszteleten a Királyok második könyve 6,8-23 alapján 
szólt hozzánk Isten igéje, kiemelve a 16. versszakot: „De ő így felelt ne félj, mert többen 
vannak velünk, mint ővelük!” Nagytiszteletű Pótor János lelkipásztor röviden a 
következőkben foglalta össze az ige üzenetét. Szeretettel köszöntötte a reformáció havában a 
kedves Testvéreket. A hónap utolsó napja október 31-e, a reformáció ünnepe. Egyházunk 
rendtartása szerint már az egész hónapban hálát adunk a reformáció áldott vívmányaiért, hálát 
adunk a reformátorok áldott felismeréséért, azért, hogy egyedül Krisztus által adatik 
üdvösség, egyedül hit által, egyedül kegyelemből. Az áldott felismerések közül a sola fide-t 
kiemelte, éspedig, hogy egyedül hit által ragadhatjuk meg az üdvösséget, a kegyelmet, amit 
adhat nekünk a mi Urunk. Az igeszakaszból megtanulhatjuk a hit többletét és ennek a hitnek a 
többletével akar megajándékozni a mi Kegyelmes Istenünk. Miért jó Istenben hinni? Azért, 
mert ez a hit meggazdagítja, megszenteli és megtartja életünket. Adja meg a mi kegyelmes 
Istenünk, hogy hit által láthassuk meg őt, tapasztaljuk meg szeretetét, kegyelmét. A hit 
hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Az apostolok így kérték az Urat: Uram növeld a 
mi hitünket! Így ajándékozzon meg bennünket Isten a hit többletével.  

Az istentisztelet után Sepsy Károly csodálatos orgonajátékát hallgathattuk meg. Többek 
között így fogalmazott: esőben indultunk el, de sok napsugarat hoztunk, mert olyan műveket 
válogattam össze, amelyekből csak úgy árad a fényesség és a szeretet. 

1. Pachelbel: F dúr toccata. Egy híres öreg mester volt. Bach diákkorában több órát gyalogolt, 
hogy meghallgassa és találkozzon ezzel a híres mesterrel. 

2. Händel: A-dúr sonata. Egy másik nagy óriási német zeneszerző, de inkább angol, hiszen 
Londonban élt és alkotott. Ez a darab mutatja azt, hogy miért kellett nekünk a régi egy 
manuális orgonánkat két manuálisra bővíteni, azért, hogy a felelgetős szólamok szépen 
elváljanak egymástól. A nagy orgona ütőképes hangjával felelgessen, válaszoljon a második 
manuálnak a szolid hangzására.  



 

3. Két koral előjáték. Az első Bachtól: Ki Istenének át a mindent...,, második egy modern 
holland szerző Feike Asma: Ó Krisztusfő, te zúzott.  

4. Néhány nappal ezelőtt Karcsi bácsi a debreceni református nagytemplom orgonáján 
gyakorolta azt a darabot, amit nemsokára játszani fog, Edward Elgar angol zeneszerző 
"Remény és dicsőség földje" kezdetű dallamát. Mikor ment ki a templomból az idegenvezető 
azt mondta, hogy volt két angol látogató a templomban és nagy lelkesedéssel mondták, hogy 
ők ismerik ezt a zenét. Angliában az ő egyik himnuszuk és annyira a szívükhöz szólt, hogy 
amikor meghallják könnybe lábad a szemük.  Ennek nagyon örült Karcsi bácsi, és elkezdte 
játszani a katonai indulót. 

5. Végül életkoráról, az orgona értékéről és édesapjáról szólt néhány szót, aki valamikor 
ugyanezen az orgonán játszott. Nagyon boldog, hogy az őri orgonát az ő közreműködésével 
sikerült két manuálossá építeni. Kevés vidéki gyülekezet büszkélkedhet ilyen orgonával. 
Amikor hallja a pedálnak a hangját, a basszus hangokat, akkor mindig édesapjára gondol, az ő 
odanyúló lábát látja, ahogy megütötte ezeket a billentyűket. Nagyon jó a nyomába lépni és jó, 
hogy mi is valamit hozzátehettünk az akkori évtizedekhez. Mindezért áldott legyen a 
kegyelmes Isten. Végül Bach: E moll Preludium és Fuga című darabját játszotta. 

Az jó Isten áldja meg művész úr és szerettei életét, hogy még hosszú ideig szolgálja az Urat 
játékával.                                                                                       Perhát Levente b. lelkipásztor 

                                                               RRReeefffooorrrmmmáááccciiióóó   

Hol a hit? Ahol szeretnéd, hogy meglegyen 
Az őskeresztyének tudták, a szívben van jó helyen. 
Hol a hitnek az alapja?  
A választ az Atya megadja. 
Hol a hit szilárdsága és kemény ereje?  
Luther Márton és Kálvin János ezt elszenvedte.  
Hol a hit nagysága és munkája? 
Itt az eredmény ma a reformátorok múltjában. 
Hol a hit a te bűnös életedben? 
Ott lehet, ha a Biblia is a két kezedben. 
Hol a hit igazi kezdete és vége? 
Volt és van, ez a Szentlélek munkájának eredménye. 
 
Hol a hit, ott a szeretet            Hol a szeretet, ott a béke 
Hol a béke, ott az áldás           Hol az áldás, ott az Isten 
Hol az Isten ott szükség nincsen!                (házi áldás) 
                                                          Czomba Sándorné 

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. 

 



 

   DDDooommmbbbooorrrmmműűű   llleeellleeepppllleeezzzééésss   ééésss   IIIdddőőőssseeekkk   nnnaaapppjjjaaa   

„Mert így szól az Úr, Izráel Istene: a lisztesfazék nem ürül ki, és az olajkorsó nem fogy 
ki addig, amíg az Úr esőt nem bocsát a földre.” 1 Királyok 17,14 

Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy kifejezzük 
hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában 
eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Az idén szeptember 25-én, 
pénteken, egész napos ünnepség keretében, az Őri Református Egyházközség Sarepta 
Református Idősek Otthona udvarán felállított nagy sátorban tartottuk meg idősek napi és 
dombormű leleplező ünnepségünket. 

Pótor János lelkipásztor úr elmondta, hogy régóta készültünk erre az alkalomra. Szerettük 
volna, ha már a tavalyi idősek napjára elkészülnek a domborművek, amikor a 10 éves 
bentlakásos Idősek Otthona működéséért adtunk hálát. Hálásak vagyunk Istennek és örömteli 
szívvel lepleztük le, hadd váljék ezáltal nyilvánvalóvá Mindenható Atyánk megtartó 
kegyelme és szeretete.  A bal oldali domborműn Illés próféta látható, tőle balra fent a holló 
egy fán, jobb oldalán a sareptai özvegyasszony tartja a lisztes fazekat és az olajos korsót a 
kezében. A jobb oldali domborművön Illés próféta karjában a sareptai özvegyasszony halálból 
feltámasztott fia, akit kitárt karral fogad az édesanya.  

A rövid igei szolgálatot az 1Kir 17,1-16 
alapján tartotta Pótor János 
intézményvezető. Hangsúlyozta, hogy Isten 
csodája láthatatlan. Az imádság lényegét 
megadja Isten. Minden Isten ajándéka, s 
aki hitből él, az átél ilyen csodákat, hogy 
Isten gondoskodik láthatatlanul is a hívő 
emberről. A bűn, az Isten nélküli élet 
halálos szorításából bármelyikünket új 
élettel tud megajándékozni. A prédikáció 
után Nagytiszteletű Úr leleplezte a két 
domborművet és éneklés után a sátorban 
folytatódott az ünnepség. 

Ünnepségünket a vendégek köszöntésével folytattuk, majd Pótor Lászlónak, a nyírmeggyesi 
gyülekezet lelkipásztorának szolgálatát hallgathattuk meg az 1Kir 17,17-24 versei alapján. 
Isten közösséget akar építeni és a pogány asszony életébe is mélyre nyúl. Isten belelát a 
szívünkbe, látja minden bűnünket és nem akarja, hogy a lelki halál állapotában maradjunk. 
Isten tudja, hogy a kegyelem miért történik. Ő tud minket megtisztítani, amikor meglátjuk 
saját bűnűnket. Illés hitt Isten szavának és ez a kép előremutat Jézusra. Meghalt az Egyszülött 
Fiú, de feltámadt. A sareptai özvegy a hitében példa lett. Az áhítat után közös énekléssel 
folytattuk tovább együttlétünket: Az Úr az erősségünk… 

Ismét eltelt egy év, és közösen tekinthetünk vissza az eddigi évtizedekre. 
Minden évnek megvolt a maga saját csodája. Nem volt könnyű az életkezdés, a családalapítás, 
a gyermekek nevelése, iskoláztatása, és önálló életük megkezdésének támogatása.  
Nem egyszerűek a mai hétköznapok sem, küzdeni a betegséggel, a nyugdíjjal, a magánnyal, 
vagy a szorongással. A munkatársak színvonalas és lendületes táncos produkciója 
következett, majd Fodor Pálné lelkes gyülekezeti tagunk verssel szolgált közöttünk. Majd az 
Ezüstalkony Hagyományőrző és Nyugdíjasklub három tagja Ráthonyi Imréné, Szimicsku 
Istvánné és Szimicsku István előadásukban verseket hallgathatunk meg. A délelőtt során 
került még sor a Magdások műsorára, aztán a Sarepta lakói Illés történetét adták elő, és 
énekkel, vidám jelenettel, tánccal szolgáltak közöttünk.  



 

A délelőtti műsor zárásaként a KRISZ (Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet) zenekar 
lépett színpadra. Jeligéjük: „Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj oda, ahova küldelek…” 
(Jeremiás 1, 6b). Elhivatottságuknak tartják, hogy az igényes zene révén is terjesszék Isten 
igéjét. Ez egy igen áldásos szolgálat, ezért is szeretik. Zenéltek már templomi esküvőn, 
templomszentelésen, hivatalos egyházi alkalmakkor, ifjúsági és felnőtt evangelizációkon. 
Emellett példával szolgálnak arra, miként lehet másoknak is tetsző módon énekszóval dicsérni 
az Istent. A KRISZ együttes színvonalas előadása után ebéd következett. A délutáni 

programban az Ezüstalkony 
Hagyományőrző és Nyugdíjas Klub 
cigány táncát és az iskolások műsorát 
nézhettük meg. Majd a Talán Teátrum 
zenés műsorát hallgathattuk meg. 
Végül a munkatársak az irgalmas 
samaritánus történetét adták elő, 
énekkel és verssel köszöntötték az 
időseket. Egész nap lehetőség volt a 
vérnyomás és vércukor mérésre, illetve 
vásárolni lehetett Balkánszky Viktor 
által árusított egyházi kiadványokból. 

Ezúton szeretném megköszönni a Presbitérium nevében mindenkinek, aki jelenlétével, 
szolgálatával gazdagította, színesítette ezt a szép napot. Az idősek megvívták már az élet 
nagy, merész csatáit. A lelkükben dúló viharok lassan lecsendesültek. Lehet, hogy fiatalon az 
élet becsét nem érezvén sokszor pazarlóan bántak lehetőségeikkel. De az élet adta 
tapasztalatok idővel bölcsességgé nemesedtek. Ma már tudják: „Mindennek megszabott ideje 
van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.” (Prédikátor 3,1) 

Kívánom az idős és szépkorúaknak, hogy bajaik, problémáik ellenére is élvezzék életük 
minden egyes pillanatát, mert hatalmas ajándék az élet, és éppoly nagy kincs, mint az, hogy 
embernek születtünk.                                                                                              Szőke Miklós 

Márai Sándor: Ajándék 
 

És mégis, ma is, így is, 
örökké mennyit ad az élet! 
Csendesen adja, két kézzel, 
a reggelt és a délutánt, 
az alkonyt és a csillagokat, 
a fák fülledt illatát, 
a folyó zöld hullámát, 
egy emberi szempár visszfényét, 
a magányt és a lármát! 

Mennyit ad, milyen gazdag vagyok, 
minden napszakban, 
minden pillanatban! 
Ajándék ez, 
csodálatos ajándék. 
A földig hajolok, 
úgy köszönöm meg. 



 

EEEgggyyy   lllééégggyyy   

Mikor John Wesley Dublinban prédikált a városban lakó egyik férfi elhatározta, hogy eljár az 
összejövetelekre. A hittel szemben eléggé ellenségesen viselkedett, de nagyon szerette az egyházi 
zenét. Csak a zenét akarta meghallgatni, ezért az éneklés közti időben befogta a fülét. Istennek 
azonban sokféle eszköze van az ember lelkiismeretének a felébresztésére. Jelentéktelen dolgokat 
is fel tud használni. Így történt, hogy miközben zeneszerető barátunk befogta a fülét, egy légy 
szállt a homlokára. Ez annyira zavarta, hogy egyik kezét elvette a füléről, hogy „vendégét” 
elkergesse. Ebben a pillanatban mondta ki Wesley az evangéliumokban többször is előforduló 
mondatott: „Akinek van füle, hallja!” (Máté 11,15).  

Emberünk csodálkozva hallgatta tovább: Isten Igéje szíven találta, és nem hagyta nyugodni. 
Felszínre hozta előtte a múltját – vendéglős volt, és nem éppen tisztességes módon gazdagodott 
meg. Attól kezdve Wesley minden prédikációját meghallgatta, míg végül megtalálta lelke békéjét, 
és az Úr Jézust a szívébe fogadta, mint Megváltóját.  

Istennek egészen különböző, kicsiny és nagy eszközei vannak az emberek felébresztésére, nem 
csak a hitetlenek, hanem sokszor gyermekei érdekében is. Talán egy kis baleset, valami bosszantó 
probléma – de vajon mit üzen általa Isten? Ne fogjuk be a fülünket, nagy veszteség érhet 
bennünket.  

„Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra! Ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokat 
szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják…” (Példabeszédek 4,20-22) 

                                                                                                                   Hilfe und Nahrung 

Bódás János: Ne zárd ki 
 
   Ha szobádat elsötétíted, 
   még mozgásod is tétova. 
   A lelke is keserű annak, 
   kinek sötét az otthona. 

 
S ha szíved ablakán leng a bűn 
elsötétítő függönye, 
az is gonddal, keserűséggel 
és démonokkal lesz tele. 

 
  Ne zárd ki Jézust életedből. 
  Boldogság ott lehet csupán, 
  hol a Világ Világossága 
  tűz be a szívek ablakán.  

   

BBBaaabbbaaa---mmmaaammmaaa   kkkööörrr   

Gyülekezetünkben folytatódik a baba-mama kör, alkalmanként egy-egy bibliai édesanya 
életét vizsgáljuk meg közösen a Szentírásból. Az anyukáknak lehetőségük van tapasztalatot 

cserélni egymással, beszélgetni, és a 
gyerekek is nagyon örülnek 
egymásnak. Igyekszünk lehetőséget 
biztosítani, hogy az anyukák 
feltehessék Kurucz Anna védőnőnek 
a gyermekneveléssel kapcsolatos 
kérdéseiket.  

Szeretettel hívok és várok minden 
kismamát, anyukát és kisgyermeket, 
legközelebb november 11-én.  

Balázsné Dicső Zsuzsanna 

 



 

KKKeeerrreeessszzztttrrreeejjjtttvvvééénnnyyy   

Fejtsd meg a rejtvényt, majd a megjelölt függőleges betűkből megtudhatod mi volt Kálvin 
János legfőbb művének a címe. A megfejtésekben segít a Római levél. 

1. Ezáltal igazul meg az ember. (3,28) 
2. Milyen áron adja nekünk Isten a kegyelmet? (3,24) 
3. „A hit …………. van.” (10,17)  
4. „Örüljetek az örülőkkel, ………… a sírókkal.” (12,15) 
5. Mi van javukra azoknak, akik Istent szeretik? (8,28) 
6. Ádám bűne miatt minden emberre elhatott (az üdvösség ellenpárja). (5,18) 
7. „Mert szívvel hiszünk, hogy …………….., és szájjal teszünk vallást, hogy 

üdvözüljünk.” (10,10) 
8. Ennek a betöltése a szeretet. (13,10) 
9. Kinek kell odaszánnunk magunkat? ( 6,13)  
10. Ilyen tisztséget kapott Pál Jézustól. (1,5) 

 

 

 

 

 

 

 

A megfejtéseket kérjük a lelkészi hivatalba eljuttatni 2015. november 8-ig. A megfejtők 
között november 15-én, a délelőtti istentiszteleten értékes ajándékokat sorsolunk ki.  

Füle Lajos A templom 

Kevesen járnak már a templomokba, 
s az ifjúság teljesen elmaradt. 
Tűnt korszakot idéznek várva vissza 
üres padok s még üresebb szavak. 

Mi lett a templom! Ez volt-é valaha? 
Valami bennem azt súgja: soha! 
S áldott igent harangoz rá az Ige: 
hogy: „Ti vagytok az Isten temploma!“ 

Igen, igen… Így adta, így kívánja 
Urunk, a Jézus, ki feltámadott. 
S befogadják a templomot a gyárak, 
a földek, műhelyek s az otthonok. 

Ahol mi élünk, ott lehet a templom, 
ahol mi járunk, békesség lehet. 
Jöhetnek hozzánk bűnnel, gyötrelemmel 
a szabadulni vágyó emberek. 

Mert életünkben már úrrá lett Jézus, 
és hatalommá lett a kegyelem. 
Ahol mi élünk, ott lehet a templom! 
Urunk, segíts meg, add, hogy így legyen!

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               



 

 

ÜÜÜnnnnnneeepppiii   aaalllkkkaaalllmmmaaaiiinnnkkk   

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

november 2-7-ig 1800 Újbori úrvacsorai előkészítő istentisztelet a gyülekezeti házban 

november 6. 1100 Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek számára házi 
úrvacsora előre bejelentett igény szerint 

november 8. 1030 Újbori úrvacsorás istentisztelet és gyászolók vasárnapja a 
templomban az énekkar szolgálatával 

RRReeennndddssszzzeeerrreeesss   gggyyyüüüllleeekkkeeezzzeeetttiii   aaalllkkkaaalllmmmaaaiiinnnkkk   

Vasárnap  900 Istentisztelet a Sareptában 

Vasárnap 1030 Istentisztelet a templomban, és gyermekistentisztelet a 
közösségi házban 

Vasárnap  1500 Istentisztelet a templomban 

Hétfő-Szombat  800 Reggeli áhítat a Sareptában 

Hétfő  1700 Énekkari próba a gyülekezeti házban 

Csütörtök 1430 Bibliaóra a Sareptában 

Péntek 1600 Ifjúsági óra a közösségi házban 

 

 

„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 2015. november 8-án, fél 11-kor kezdődő 
Gyászolók Vasárnapjára, az Őri Református Templomba.  

Erre az emlékező istentiszteletre a 2014. novemberében és a 2015. évben elhunytak gyászolóit 
várjuk. Az istentisztelet keretében Újbori Úrvacsora is lesz. Az Úrvacsorára Bűnbánati hét 
tartásával készülünk 2015. november 2-tól november 7-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 

 
 
 

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

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


