
ÜZENETÜZENETÜZENETÜZENET        
 Az Őri Református Egyházközség 

      reformációi lapja – 2016. október 

                                             „Sötétségből világosság ragyogjon fel!” 

Ige: 2Korinthus 4,1-6 

Kedves Testvéreim! 

1. A Kr. u. 476-tól kezdődő és 1000 évig terjedő időszakot elrettentésül sokszor „sötét középkornak” 
nevezzük. A humanisták az általuk oly csodált antik és a reneszánsz közé beékelődött ezer évet a 
barbárság korának, művészetét pedig lenézően gótnak nevezték. A sötétség /tenebrae/ kifejezést a 
reformáció, majd a felvilágosodás idején használták előszeretettel. A Nyugatrómai Birodalom 
bukásával /476/ az V. században elkezdődött a barbárság kora, helyébe a törvénytelenség, a 
pogányság, a műveletlenség lépett. A gazdagság, a kultúra, a közigazgatás, az oktatás megsemmisült, 
vagy stagnált az ókorhoz viszonyítva. 

A történelmi feljegyzések és régészeti leletek tanúsága szerint 536 körül az időjárás hirtelen 
lényegesen hidegebb és szárazabb lett, lecsökkent a napfény. Mitől lett sötétebb a kor? A vizsgálatok 
arra utalnak, hogy egy katasztrofális vulkánkitörés történt ebben az időszakban, amely 150 méter 
vastag felhőréteggel borította be a földet, és elhomályosította a napot.  

Egy másik elmélet képviselői szerint a VI. század harmincas éveiben nem egy vulkánkitörés, hanem 
egy kisebb üstökös becsapódása váltotta ki a por és hamuréteg kialakulását, ami elsötétedést 
eredményezett. Számításaik alapján egy kb. 300 méter átmérőjű üstökös csapódhatott a Földbe. 

2. A középkori egyház is sötétségben élt. 

Lélekben eltávolodott a Szentírás lelkületétől és az apostoli egyház tisztaságától. A szobrok, a képek 
és a szentek előtt való leborulás, a pápák és püspökök világos uralkodása, Szűz Mária közbenjáróként 
való imádata összeegyeztethetetlen a Biblia tanításával. Isten világosságot adó, teremtő kegyelmére 
volt szükség, hogy a „Sötétségből világosság ragyogjon fel”. Luther Márton megdöbbenve vett 
tudomást a bűnbocsátó cédulák árusításáról. Tetzel János szerzetes és társai így nyilatkoztak: 
„Mihelyt a pénz a ládába hull, a lélek a pokolból szabadul”.  Luther gyorsan tollat fogott, és 95 
tételében összefoglalta a Biblia tanítását Isten bűnbocsátó kegyelméről. 499 évvel ezelőtt, 1517. 
október 31-én kiszögezte a wittenbergi vártemplom falára. Jövőre lesz 500 éve, hogy Isten 
világossága ilyen csodálatosan felragyogott. A reformáció szó azt jelenti, hogy visszaalakított, 
megújított. A sátán folyamatosan azon munkálkodik, hogy eldeformálja az egyházat. 

3. „Ő gyújtott világosságot szívünkbe.” 

A világosság Isten ajándéka. Az első teremtési ige az, hogy „Legyen világosság!”. A világosság és a 
sötétség szétválasztása nemcsak természeti, hanem erkölcsi jellegű is. A világosság a jót, a szépet, az 
életet, az Istennek tetszőt jelenti, a sötétség a rosszat, a bűnt, a halált. Ezért nem lehet köze a 
világosságnak a sötétséghez /Ézsaiás 5,20/. Akarata az, hogy „járjunk az Úr világosságában” /Ézsaiás 
2,5/! 

 



Az óember szívében sötét gondolatok születnek. Saul szívében is Isten gyújtott világosságot, amikor 
a damaszkuszi úton hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte. Luther hiába sanyargatta testét, 
hiába virrasztott hosszú éjszakákon át, érezte, hogy bűneitől nem tud megszabadulni a saját erejéből. 
Nemegyszer félholtan terült el kis szobájának hideg kövén. Egyik szerzetes társa bíztatta, hogy 
olvassa a Bibliát és Ágoston tanításait. Hatalmas ujjongás töltötte el szívét, amikor megtalálta a 
bátorító igét: „Az igaz ember hitből fog élni” /Galata 3,11/. Végtelen örömmel kiáltott fel, hogy 
Istentől nem kell jócselekedetekkel, böjtöléssel kierőszakolni a bűnbocsánatot és a kegyelmet, hanem 
hívő szívvel kell elfogadni. 

Kálvin János is sokáig hiába harcolt bűnei ellen. Hiába ért el kiváló eredményeket a jogi egyetemen, 
szíve békétlen volt. Miután egyik szeretett tanára azt mondta: „Mit a doktorok s a pápák, inkább a 
próféták, az apostolok és a Szentírás”, szorgalmasan olvasta a Bibliát. Sok küzdelem, vívódás és 
álmatlan éjszaka után Isten világosságot gyújtott a szívében. A genfi reformátor áldott munkájának 
sokat köszönhet magyar református népünk is. Minket reformátusokat gyakran csúfolnak 
vastagnyakú kálvinistáknak. Ne szégyelljük! Sőt, legyünk büszkék arra, hogy mi az erős lelkű Kálvin 
Jánoson keresztül vagyunk Jézus Krisztus követői.  

4. „Az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat”. 

Így küzd már Pál is a Korinthusban megnyilvánuló gonosz és sötét erőkkel szemben. Elveti a 
szégyenletes titkos bűnöket, nem hamisítja meg Isten igéjét. A pártoskodásra hajlamos, az apostol 
szolgálatát kétségbe vonó, és egyéb sötét bűnökbe merülő korinthusiaknak nyíltan hirdeti Isten 
igazságát. 

Ezt tették a reformátorok is. Luther nem ijedt meg a nagyhatalmú egyházi méltóságoktól. Hiába 
kényszerítették tanai visszavonására, nem tette meg. Kálvin Jánosnak is sok keserűséget okoztak 
Genfben ellenfelei. 1538 farsangján álarcos menetben vonulva űztek csúfot az igéből, az úrvacsorából 
és a lelkészekből. Kálvin és lelkésztársai elhatározták, hogy ilyen körülmények között húsvétkor nem 
szolgáltatják ki az úrvacsorát. Húsvétra virradóan kövekkel dobálták Kálvin ablakát, kapuját ököllel 
döngették, több mint 70 puskalövést adtak le megfélemlítésére. A rettenetes, álmatlan éjszaka után 
mégis elindult a templomba, hogy nyíltan hirdesse Isten igazságát. Nincs más közbenjáró Isten és az 
ember között, csak Jézus Krisztus. Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség. Bár sok ellensége 
fegyveresen jelent meg a templomban, de csak a délutáni istentiszteleten rántották ki kardjaikat. Hívei 
saját testükkel védték Kálvint. Ellenfelei ugyan elűzték a városból, de három év múlva könyörögve 
hívták vissza, mert olyan zűrzavar lett úrrá Genfben. Az evangélium tiszta, világos hirdetése 
megszüntette a zabolátlan indulatokat.  

5. „Sötétségből világosság ragyogjon fel!” 

A Teremtő Istentől jövő világosságra mint régen, úgy ma is elengedhetetlen szükség van. A sötét erők 
halált árasztó munkájukat ma is végzik. Ami embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Kérjük, 
hogy ragyogtassa világosságát reánk, családunkra, gyülekezetünkre, egész magyar népünkre. Jézus 
Krisztus mondja: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé 
lesz az élet világossága” /János evangéliuma 8,12/. 

Reformáció napján Luther Márton gyönyörű éneke töltse be szívünket:  

„Jer, Világosság, ragyogj fel nekünk, 
Hogy csak Krisztus légyen mesterünk. 
El ne hagyjuk őt, mi hű Megváltónkat. 

Aki népének örökséget ad. Könyörüljél.” 
                                                                  /234. dicséret, 2. vers/                      Pótor János lelkipásztor 
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33. Őri Gyermek és Ifjúsági Konferencia 

Istennek adunk hálát, hogy megszakítás nélkül 33. alkalommal tarthattunk Gyermek és Ifjúsági 
Konferenciát az őri református egyházközségben. 

Idén Urunk segítségével július 12-16. között került konferenciánk megrendezésre. Vezérfonalunk a 
Titusz Hitéleti Alapítvány által kidolgozott „Egy igazi hős – Ábrahám” című nyári gyermek-
evangelizációs téma volt. Isten Ábrahámot elhívta lakóhelyéről, hogy neki engedelmeskedve járja az 
Ő útját. Nem könnyen indult el, hiszen jól megvolt Úr-Kaszdimban és Háránban is. Isten először 
apját, Tárét indítja el, aki magával viszi családját és fiát, Ábrahámot is. Milyen fontos szerepe lehet 
egy gyermek hitben való elindulásának az, amikor a szülők Isten útján indítják el gyermekeiket. 
Ábrahámot Isten hamar válaszút elé állítja – Benne bízik, vagy abban, amit a szemével lát. Ábrahám 
a jót választotta, Istenre bízta az életét. Ezt a döntését később sem bánta meg, hiszen Isten ígéretét 
megtartva gyermekkel áldotta meg őt. Ábrahám nagyon szereti feleségétől, Sárától született 
gyermekét, de nála is jobban ragaszkodik ahhoz az Úrhoz, akiről tudja, hogy sohase akar neki rosszat, 
még akkor se, mikor egyetlen fia feláldozását kéri tőle. Ez egy hatalmas bizonyossághoz juttatja őt, 
ami nem csak az ő életére lesz hatással, hanem hatással lehet ránk is, hiszen mi magunk is Isten 
ígéreteinek birtokosai lehetünk. Így lesz aztán bukásai, gyávaságai, bűnei ellenére is egy igazi hős 
Ábrahám. Általa és benne Isten maga áld meg bennünket, ma élő keresztyéneket.  

A Róma 4,16-ban Pál apostol ezt írja: „Azért adatott tehát az ígéret a hit alapján, hogy 
kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára: nem 
csak a törvény alatt élőknek, hanem az Ábrahám hitét követőnek is. Ő mindnyájunk atyja.” 

A foglalkozások az idén is három helyszínen (templom, gyülekezeti ház, közösségi ház), és három 
korcsoportban (óvodások, általános iskola alsó és felső tagozatosok) történtek. Minden reggel fél 
kilenctől volt a gyülekező a gyermekek számára. Az énektanulás után a napi előadás, majd a 
bibliaköri csoportos megbeszélések következtek. A héten a gyermekek számára pontszerzési 
lehetőség is volt, a hét végén az első tíz helyezett értékes jutalomban részesült. Szombat délelőtt a 
gyermekek a gyülekezet közösségében beszámoltak a héten tanultakról. A záró ünnepséget 
szeretetvendégség követte.  

Az esti evangelizációs alkalmakat Jenei Zoltán, Debrecen Széchenyi-kerti lelkipásztor tartotta. Július 
17-én vasárnap úrvacsorás istentiszteleten adtunk hálát Istennek a hét áldásaiért, a 93 gyermekért és 
mindazokért, akik szeretetben segítettek, hogy ezek a gyermekek is, mint Ábrahám, az ígéret 
gyermekeivé legyenek.  



Gyülekezeti kirándulás 

Augusztus 25-én reggel fél ötkor indultunk a Dél-Alföld nevezetességeinek megtekintésére. A több 
mint 5 órás buszozás után Ópusztaszerre érkeztünk, a Nemzeti Történelmi Emlékparkba. Itt alkották 
meg a magyarság ősi szokásjogán alapuló jogi normáit, melyek építőkövei lettek nemzetünk és 
államiságunk kialakulásának.  

Az ópusztaszeri emlékpark, első országgyűlésünk helyszíne, ennek a gondolatiságnak a 
megerősítésére vállalkozik évtizedek óta. Közel 3600 m2-en terül el a Kárpát-medencei magyarság 
történetét bemutató emlékpark. A honfoglalás ezeréves évfordulóján építették ide az Árpád 
emlékművet, melyet történelmi szoborpark vesz körül.  

A Nemzeti Összetartozás Emlékműve 2012-ben a Kárpát-medencében, és a nagyvilágban szétszórva 
élő magyar emberek együvé 
tartozásának jelképeként 
került felállításra. Egy 
háromdimenziós filmet is 
megtekinthettünk a magyar 
történelem legfontosabb 
eseményeiről.  

A történelmi emlékpark 
központi múzeum épüle-
tében a Rotunda ad otthont 

Feszty Árpád híres körképének, „A magyarok bejövetelének”. A Rotunda eredetileg a többé-kevésbé 
kör alaprajzú templomok elnevezése, amelyek főleg a 12-13. században épültek hazánk területén. Az 
építési munkák 1981-ben kezdődtek és hosszú időnek kellett eltelnie, mire elkészült a 35 méter magas 
épület.  

A Feszty-körkép Feszty Árpád és festőtársai monumentális alkotása. A magyarok bejövetele 
panorámafestmény 120 m hosszú és 15 méter magas, a körképműfaj sajátos eszközeivel szemlélteti 
a magyarok Kárpát-medencei bejövetelét. A több mint kétezer alak, a gyönyörű tájképek, a 
mozgalmas jelenetek, a vászonnal összehangolt terepasztal és a különleges hangeffektusok olyan 
érzetet keltenek a látogatókban, mintha maguk is az események részesei lennének. Az épület számos 
egyéb kiállításnak is otthont ad.  



A lovaspályán egy lovasbemutatón keresztül elevenítették fel honfoglaló őseink csatajeleneteit, 
lovasjátékait korhű ruhákban, korabeli fegyverek használatával együtt. Ezután úti célunk második 
része: Szeged, a Napfény városa következett. Megnéztük a Dómot, a Tiszát, és a Kárász utcát.  

A fogadalmi templom története: az 1879. évi árvíz után a városatyák fogadalmat tettek egy 
monumentális templom építésére. A Dómot kívül és belül mozaikok, szobrok, domborművek 
sokasága díszíti. A 10180 sípos orgona Európa templomi orgonái közül a harmadik legnagyobb.  

A Tisza partján, majd a Kárász utcán sétáltunk, hangulatos kávézók, kerthelyiségek, és rengeteg 
szépség és látnivaló várt ránk, ahol érdemes volt meginni egy kávét, teát és elmajszolni egy 
süteményt. 18 óra után indultunk haza. Az utazás jó kedvvel, énekszóval telt megkoronázva ezt a 
napot. Köszönjük a lehetőséget a Tiszteletes Úrnak, hogy megszervezte ezt a napot.        Szőke Miklós 

Berekfürdői többgenerációs tábor 

Augusztus 8-12 között, hétfőtől péntekig gyülekezetünkből 39-en többgenerációs táborban vettünk 
részt Berekfürdőn, a Megbékélés Házában.  

Napi beosztásunk a következőképp alakult. Ébresztő, negyed kilenctől zenés torna, majd fél kilenckor 
reggeli következett, amit reggeli áhítat követett. Ennek első részében a bibliaolvasó kalauz szerint 
Lukács evangéliumát olvastuk, versenként egymásnak átadva a szót, és újrakezdve a részt, amíg 
mindenki sorra nem került, így egy rész többször is elhangozhatott. Az ige Jézus földi szolgálatának 
utolsó napjairól szólt. Kiemelném a keddi részből a Lk 21,28-at "Amikor pedig ezek elkezdődnek, 
egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok." A világban zajló, 
félelmet keltő események számunkra az üdvösség közeledését jelzik. A pénteki rész, amelyben Jézus 
és tanítványai elfogyasztották a páskavacsorát, pedig újra arra emlékeztet minket, hogy az egyiptomi 
szabadulás során a tízedik csapástól, az elsőszülöttek halálától, csak azok menekültek meg, akik egy 
hibátlan bárány vérével megkenték az ajtófélfáikat. Számunkra ez a bárány az Úr Jézus, az a 
megmentő vér az Ő vére. 

Az áhítat második részben az ún. "szavak nélküli könyv" színein keresztül hallhattuk az evangélium 
üzenetét - az arany a mennyország, a mennyei haza, a fekete a bűn, az Istentől való elszakadás, a piros 
az Úr Jézus vére, a megváltás, a fehér a Jézusban való hit, az új élet, a zöld pedig a lelki növekedés 
emlékeztetője. Áhítatunk zárásaként 3 csoportban nyílt alkalom rövid beszélgetésre az elhangzottak 
alapján, amely a férficsoportban igencsak tartalmasra sikerült. 

A lelki alkalom után a délelőtti program foci, közös séta, illetve szabad program volt. 

Az ebéd egy órakor kezdődött, az étkezések bőségesek és ízletesek voltak, majd fél 3-tól strandolás 
következett. A berekfürdői strand az elmúlt évek során jelentős fejlődésen ment keresztül, így több 
medence, csúszdák, sodrófolyosó, sportpályák, fedett medencék is vártak minket, amit kisebbek és 
nagyobbak is egyaránt szorgalmasan kihasználtunk. 

Hét órától meleg vacsorát kaptunk, majd rövid szünet után egy izgalmas, igaz történet hallhattunk 
Csi-li-ről, egy kínai fiúról, aki keresztyénné lett, de menekülnie kellett Kínából. Hong-Kong-ba 
próbál eljutni a szülei után, de sorsa összefonódik egy banditáéval, Csanggal, aki erőszakkal maga 
mellé veszi őt, s együtt menekülnek Hong-Kong felé. Kalandjaik során Csi-li megérti, amit egy 
misszionárius mondott neki: lehet, hogy Csi-li küldetése, hogy Csangot Jézushoz vezesse. Csi-li-nek 
végül az életét is kockára kell tennie Csangért, de az Úr mindkettőjüket megmenti, és Csang végül 
befogadja az Úr Jézust. Az alkalmakon sokat énekeltünk az énekeskönyvi és a gyermekheti énekekből 
egyaránt.  

Pénteken a délelőtti áhítat után indultunk haza, és két óra körül, testileg és lelkileg felüdülve 



érkezhettünk haza. Köszönjük nagytiszteletű Pótor János lelkipásztornak a tábor szervezésében és 
vezetésében végzett munkáját, reméljük, jövőre is lesz ilyen gyülekezeti alkalom. 

 

Orgonakoncert gyülekezetünkben 

Szeptember 25-én a vasárnap délelőtti istentiszteleten a Róma 3,21-31 versei alapján hirdette 
számunkra Isten igéjét Pótor János nagytiszteletű úr, kiemelve a 24. verset: „Ezért Isten ingyen 
igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által”. Az ige arról szól 
számunkra, hogy Isten igazsága minden emberé kegyelemből, hit által. Minden emberé kegyelemből, 
hit által! Szól arról, hogy Isten haragja van különbség nélkül minden emberen, mert minden ember 
vétkezett, mindenki kivétel nélkül a bűn rontása alatt van. Mert meg van írva: „Nincsen igaz ember 
egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien 
megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem” /Róma 3,10-12/. Nagyon kemény 
igék ezek, de milyen találóak, bizony az Istentől elfordult ember élete ily módon jellemezhető. Senki 
sem dicsekedhet, senki sem bízhatja el magát, saját erejéből senki sem nyerhet bűnbocsánatot, senki 
sem tudja megváltani magát. A szomorú bevezetést követően azonban a nagy örömhír, hogy Isten 
elvégezte a megváltás munkáját. Isten az ő igazságát minden emberre hit által, kegyelemből Jézus 
által egyszer és mindenkorra elvégezte és soha meg nem ismételhető módon elhozta a szabadítást a 
mi számunkra. Jézus Krisztus kereszthalálával eltörölte a mi bűneinket és bizonyossá tesz bennünket 
az örök élet felől, kegyelemből. A kegyelem az új élet ereje.  

A hit nagyon fontos és kiemelkedő fogalom. Hit által fogadhatjuk el ezt a drága jótéteményt, hit által 
fogadhatjuk el a kegyelmet, hit által részesedhetünk Isten igazságában. Pál szerint a hit az egyetlen 
lehetséges út eljutni Isten igazságára, a megigazulásra, az üdvözülésre. Minden embernek lehetséges 
a megigazulás, minden embernek adatik Isten igazsága, hit által, kegyelemből, Jézus által. 

Az igehirdetés után Pótor János nagytiszteletű úr köszöntötte Sepsy Károly nyugalmazott 
lelkipásztort, orgonaművészt, aki kedves feleségével érkezett gyülekezetünkbe. Örülünk, hogy 
betegségéből felépülve újra itt lehet közöttünk.  

Karcsi bácsi örömét fejezte ki, hogy itt lehet a számára kedves templomunkban. Isten áldását kívánta 
minden őri lakosra és a gyülekezet tagjaira. Elmondta, hogy az Úr Isten gazdag ajándékokat adott 



neki: életét, amelyet az orgona remekművei között tölthet el, és úgy gondolja, hogy ezt illik másoknak 
is osztogatni. A következő darabokat hallgathattuk meg előadásában: 

1. Pachelbel: C-dúr toccata  

2. Néhány hét múlva következik a reformáció ünnepe, ezért a 
következő művet ebből a témakörből játszotta. A híres Luther 
zsoltár: Erős vár a mi Istenünk - 390. dicséret dallama hangzott 
fel kétszer előbb Johann Pachelbel: Fugetta, majd Walther: Erős 
vár a mi Istenünk korál formában. 

 3. Bach kortársa volt a Prágában élő Minorita szerzetes 
Bohuslav Černohorský, C-dúr toccata-ját játszotta. 

4. A 19. század második felében élt híres francia zeneszerzőtől 
következett Alexandre Guilmant: Cantilène Pastorale, 
pásztorjáték, egy kedves, válaszolgatós karácsonyi orgonadarab.  

5. Karcsi bácsit már régóta kéri egy székely orvos barátja, hogy 
készítse el a Székely Himnusz orgonafeldolgozását. Mindig kitért e kérés elől, mondván ő nem 
zeneszerző, de barátja annyira bíztatta, hogy arra gondolt, 86 évesen meddig várjon még a mű 
elkészítésével – így hozzákezdett és kottára vetette a Székely Himnusz modern változatát.  

Megköszönjük a gyönyörű orgonamuzsikát, szívünkbe cseng a gyönyörű szép Székely Himnusz, „Ne 
hagyd elveszni Erdélyt Istenünk”. Jó volt rácsodálkozni milyen szép orgonánk van és milyen 
gyönyörű a hangja, és jó volt látni, hallani, hogy Karcsi bácsi milyen nagyszerűen hozza ki és 
varázsolja elő ezeket a szép hangokat. Isten áldja meg a művész úr és szerettei életét, hogy még hosszú 
ideig szolgálja az Urat.  

Egyházi kórusmuzsika gyülekezetünkben 

Október 5-én, gyülekezetünk vendégül látta a Németországból érkező Collegium canorum 
Lobaviense kórust. Délután 4 órától a Sarepta Református Idősek Otthonában, majd 6 órától a 
református templomban tartottak koncertet, amit az idős testvérek és a gyülekezet tagjai nagy 
szeretettel hallgattak. 

A koncert igehirdetéssel kezdődött, Pótor János lelkipásztor hirdette az igét Róma 8,18-30 alapján. 
Az igében Isten fiainak 
reménysége tárul elénk. 
Gyönyörű, bíztató igékkel 
erősíti szívünket, lelkünket 
áldott, kegyelmes Istenünk, 
amikor arról szól, hogy a jelen 
szenvedései nem hasonlíthatók 
ahhoz a dicsőséghez, amely 
láthatóvá lesz rajtunk. Sokszor 
szomorkodunk, hogy nagyok a 
terheink, fájdalmaink és 
küzdelmeink, de jó hallani, hogy 
minden földi teher eltörpül 
amellett a dicsőség, áldás 

mellett, amit Isten készít az őt szeretők számára. A teremtett világ sóvárogva várja Isten Fiának a 
megjelenését, hiszen a teremtett világ is hallani és tudni szeretné, hogy a mi élő Istenünk jót készített. 



Jelenítsük meg szeretettünkkel, hitünkkel Istenünk áldott jóságát és azt a reménységet, amire elhívott 
bennünket az Ő szent kegyelméből, hiszen üdvösségünk reménységre szorul.  

Hallunk arról is, hogy miközben imádkozunk, sokszor nem is tudjuk, hogyan és miképp kell 
kéréseinket Isten elé tárni, nem tudjuk 
úgy kérni, ahogyan azt kellene, de maga 
a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan 
fohászkodásokkal. A Lélek megtanít 
helyesen imádkozni, sőt a Lélek 
imádkozik is helyettünk és Isten elé úgy 
tárja a mi kéréseinket, imáinkat, hogy 
azok meghallgatásra találjanak. Így 
érkezünk el drága, gyönyörű 
aranyigénkhez: „Azt pedig tudjuk, hogy 
akik Istent szeretik, azoknak minden 
javukra szolgál” (Róma 8,28). Még a 

betegség, a bánat, a szomorúság, a fájdalom, a veszteség, a gyász, az üldöztetés is. Ezek közel vihetik 
lelkünket élő Istenünkhöz és javunkra az szolgál, ha Isten közelében élünk. Isten szeret és ez 
nyilvánvaló, hiszen „Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne 
el ne vesszen, hanem örök élete legyen”. Ahogy a gyermeknek is tudnia kell, hogy a szülő bármit is 
mond, ha sokszor úgy tűnik, hogy az keresztezi a gyermek kívánságait, érdekeit, de hosszú távon a 
jó szülő csak is jót ad, mert szereti gyermekét. Így tegyük élő Istenünk kezébe életünket, elhinni és 
elfogadni, hogy ami tőle jön az mind javunkat, földi életünket és üdvösségünket szolgálja.  

A lelkész úr az igehirdetés után szeretettel köszöntötte a Németországból Löbau-ból közénk érkező 
kedves testvéreket. A közös zenélés, éneklés szeretete valamint az a-capella irodalom magas 
színvonalú interpretálásának vágya vezetett ahhoz, hogy 1999-ben megalakult a löbaui vokális 
kvartett, amely számos hangversenyt adott a térségben. 2003-ban duplakvartetté bővült a kórus, 
amely azóta négy-nyolcszólamú vokális műveket szólaltat meg a legkülönbözőbb stílusú szerzők 
műveiből. Ebben az időszakban született meg a kórus jelenlegi neve – jó hangzású közösség Löbau 
– Collegium Conarum Lobaviense. A kórus által megszólaltatott egyházzenei művek istentisztelet 
keretében vagy önálló hangversenyen hallhatóak. A társulat rendszeres koncert körútjai során már 
több európai országban fellépett.  

Németül, angolul, latinul és magyarul is az énekeltek. Magyarul az alábbiakat hallhattuk:  

- Kodály Zoltán – Jézus és a kufárok 
- Willam Henry Monk – Maradj velem (511. dicséret) 
- Kodály Zoltán – Esti dal 

Jó volt hallani a szép énekeket, adja kegyelmes Istenünk, hogy mostani együttlétünk és a 
Németországból érkező kedves testvérek Istent dicsőítő énekei is mind-mind javunkat, üdvösségünk 
szolgálják.  

Ifjúsági biciklitúra Rohodra 

Pénteken egy nagyon különleges és tartalmas biciklitúrában volt részünk, melyen közel húszan 
vettünk részt. 

Délután 3 órakor indultunk el a közösségi háztól és az úti cél Rohod volt. Indulás előtt együtt 
énekeltünk és meghallgattuk Levente bácsi hozzánk intézett kedves szavait. Szórakoztatóan és 



vidáman zajlott az út. Mikor megérkeztünk a szomszédos településre, elmentünk a Hódi tónál lévő 
Tavirózsa pizzériához, ahol megrendeltük a pizzákat.  

Mindezek után újra biciklire ültünk és Rohodra mentünk, ahol meglátogattuk a református 
templomot, amelynek az az egyik különlegessége, hogy egy dombon van. A lelkésznő Magyar Ildikó 
fogadott bennünket süteménnyel és üdítővel. 
Bevezettek minket a templomba, ahol Lakatos 
Adél felolvasta nekünk Máté 16,24 magyarázatát. 
A templomban eltöltött percek is vidáman teltek. 
Közösen énekeltük a Vezess Jézusunk és a Jöjj az 
úr vár reád című énekeket. A templom után a 
gyülekezeti termet tekinthettük meg és a 
lelkésznő egy kis beszámolót tartott gyülekezeti 
életükről. Boldogan indultunk vissza Vajára, ahol 
már készen vártak rendelt ételeink. Együtt 
imádkoztunk, aztán elfogyasztottuk a pizzáinkat. 
Fél hét környékén a csapat elindult haza, és 
mindenki boldogan, egy jó napot zárva ment haza.  

Végül, de nem utolsó sorban nagyon szépen megköszönjük Lakatos Adél, Ádámné Rácz Lívia és 
Perhát Levente munkáját, akik az úton végig vigyáztak ránk, valamint köszönjük Pótor János 
tiszteletes úrnak az út biztosítását és Magyar Ildikó rohodi lelkésznőnek a fogadtatást.                                               
Szegedi Boglárka 8. osztályos tanuló 

Baba-Mama Klub 

Szeptembertől ismét megszervezésre került a kismamák számára a közös foglalkozás. Az első 
alkalmat október 3-án tartottuk, amin kismamák és édesanyák vettek részt gyermekeikkel együtt. 
Témánk volt: Túl szeretjük-e gyermekeinket? Vendégünk volt nyugalmazott védőnőnk, Kiss 
Andrásné Erzsike néni, aki igyekezett hasznos tanácsokat adni az anyukák és kismamák számára.  

Továbbra is hívjuk és várjuk sok szeretettel a kismamákat alkalmainkra, melynek következő 
időpontja november 14. hétfő 10 óra.                                          Ádámné Rácz Lívia és Lakatos Adél  

Gyülekezeti gyermek istentisztelet 

Az idei tanévtől az általános iskola mind a nyolc osztályában órarend szerint tartja a református 
egyház a hit- és erkölcstan órákat, amelynek keretében megismerhetik a gyermekek, mit üzen 
számukra Isten a Biblia által. A Biblia Isten szava, életünk zsinórmértéke. Nem szabad elfelejtenünk, 
hogy nem elég csak hittan órákon hallani vagy otthonunkban olvasni Isten Igéjét, de vasárnap, az Úr 
napján is fontos hallanunk Isten hozzájuk szóló Igéjét.  

Továbbra is a szülőket és gyermekeiket is hívjuk istentiszteleteinkre, ahonnan átmegyünk a gyerekkel 
a közösségi házba, ahol színes programokkal várom őket. Áldást kívánok a szülők és gyermekek 
életére.                                                                                                                                Lakatos Adél  

Református hit- és erkölcstan, református óvodai hittan 

A 2016/17-es tanévtől minden állami fenntartású általános iskola nyolc osztályában bekerült a hit- és 
erkölcstan oktatás a tankeretbe. Múlt tanévben még fakultatív, tehát nem kötelezően választható 
tantárgyként szerepelt a 4. és a 8. osztályban, de az idei tanévtől ezen osztályok is beolvadtak az 
állami tanórák rendszerébe. Hálát adunk Istennek, mindazokért az áldozatos munkatársakért, akik a 
Református Pedagógiai Intézetnél református hittanosaink számára, színes, tartalmas, tanulságos 



tankönyv és munkafüzet családot készítettek Isten tanítására szomjazó gyermekeinknek, ami által 
növekedhetnek református hitükben. Hálásak vagyunk a szülőknek, hogy az idei tanévben is a 
Református hit- és erkölcstant választották és együtt segíthetjük gyermekeink hitre jutását, lelki 
növekedését. 

Az óvodában továbbra is jelen vagyunk, hogy a kisebbek számára is eljussanak az Ige magvai. Mind 
a két csoportban tartunk foglalkozást. Ezúton is szeretnénk megköszönni az óvoda vezetőnek és az 
óvónőknek a lehetőséget.                                                             Lakatos Adél református hittanoktató 

Hittanórák rendje óvodában, iskolában 

Óvodai kis-középső csoport: Kedd 1030 – 1100 

Óvodai nagy-középső csoport: Kedd 11 05 – 1135 

1. osztály: szerda 3. tanítási óra 1000 – 1045 

2. osztály szerda 2. tanítási óra 855 - 940 

3. osztály szerda 4. tanítási óra 1055 – 1140 

4. osztály szerda 5. tanítási óra 1150 - 1235 

5. osztály csütörtök 2. tanítási óra 855 - 940 

6. osztály szerda 6. tanítási óra 1245 – 1330 

7. osztály péntek 6. tanítási óra 1245 – 1330 

8. osztály csütörtök 1. tanítási óra 800 – 845 

Idősek Napja 
„Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva.” 

                                                                                                                    Efézus 3,17 

Hagyományunkhoz híven idén is megrendezésre került az Idősek Napja a Sareptában, 2016. 
szeptember 23-án, pénteken. Meghívott vendégeink: a Magdaléneumból érkező lányok és kísérőik, 
az Ezüstalkony Hagyományőrző és Nyugdíjas 
Klub tagjai, Cseresznye Albert hetyeni 
református lelkipásztor, az Őri Bibó István 
Általános Iskola diákjai és tanáraik, Pintér Béla 
keresztyén zenész, a lakók hozzátartozói, 
gyülekezetünk tagjai, a házi gondozásban 
résztvevők és Romwalter Éva előadóművész. 

Az ünnepséget most is a Sarepta udvarán felállított sátorban tartottuk. Pótor János intézményvezető 
lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket, külön az időseket, akikről ez a mai nap szólt. Először kedves 
lakónk, Jóni Gyuláné, Emma néni versét hallgathattuk meg: Nem vagyok magányos. Ezt követően 
közös éneklés következett, a Csend van bennem és emlékezem… című dalt tanulhattuk meg, melyet 
a nap folyamán többször is énekeltünk. Czomba Sándorné saját versét olvasta fel, melynek címe: 
Idősek imádsága. Ezután a dolgozók vidám nyitó tánca következett. 



A Magdaléneumból érkező lányok színvonalas műsorral lepték meg a jelenlévőket, nem maradt szem 
szárazon, aki látta őket. Szép énekek, zongora-furulya játék, szívet-lelket melengető versek 
hangzottak el. Majd Fodor Pálné, Margit nénitől a Feladat öregeknek című verset hallhattuk.  

A Sarepta lakói szép énekekkel, versekkel és egy vidám jelenettel készültek. Sok-sok próba, 
készülődés előzte meg a fellépést.  

Aztán, Pintér Béla Táncol a menny 
című dalára megmutatták a 
közönségnek, hogy időskoruk 
ellenére, a tánc sem esik 
nehezükre. Jó volt látni azt a 
lelkesedést, amivel előadták 
táncukat. 

A délelőtt folyamán sor került még az Ezüstalkony Hagyományőrző és Nyugdíjas-klub előadására is, 
akik versekkel és vidám tánccal szórakozatták a jelenlevőket. A Sareptás dolgozók a szeretetről 
énekeltek, jelenetet adtak elő, és elhangzott a Szeretet Himnusza is.  

Az idős emberekkel való foglalkozás, munka sok szeretetet kíván az embertől. Saját erőből, emberileg 
mi ezt nem tudjuk nyújtani, 
ezért, hogy munkánk során 
türelemmel és szeretettel 
tudjunk bánni az idős, beteg 
testvérekkel, szükségünk van 
az Istentől kapott szeretetre, 
az agapéra. Isten megmutatta 
irántunk való mérhetetlen 
szeretetét, jóságát és 

kegyelmét abban, hogy Fiát adta értünk a Golgotán. Mi pedig, akik részesültünk e kegyelemben 
kötelességünk mindezt továbbadni másoknak – idős embertársainknak. Isten Szentlelke megtanít 
bennünket szeretni, így lehetséges, hogy a nehezen szerethető embereket is szeretni tudjuk.  

„A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott 
Szentlélek által” Róma 5,5 

2 éve járt először nálunk Pintér Béla debreceni keresztyén zenész, aki már akkor is nagy hatással volt 
a jelenlevőkre. Meghívásunknak eleget téve, ismét eljött hozzánk és személyes bizonyságtételével és 
sok-sok szép, Istent dicsőítő énekkel örvendeztette meg szívünket a közönséggel együtt énekelve. A 
koncert végén a konyha dolgozói finom ebéddel kedveskedtek mindenkinek. 



Ebéd után Cseresznye Albert hetyeni lelkipásztor áhítatát hallgathattuk meg, aki az országhatáron 
nagyon nehezen tudott átjutni, de örömmel tett eleget a meghívásnak.  

Az áhítat után az iskolások következtek, akik időseket köszöntő versekkel, furulyaszámokkal és 
vidám néptánccal örvendeztettek meg bennünket. A délutánt Romwalter Éva énekesnő előadása zárta, 
aki a régi slágerektől kezdve, egészen a mai új számok éneklésével felrázta a már kissé megfáradt 
közönséget. Fergeteges hangulatot teremtett, voltak, akik táncra is perdültek.  

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult ennek a napnak a 
megszervezéséért, lebonyolításáért. Istené a dicsőség, hogy megsegített és megáldott bennünket e 
napon. Hálával tartozunk időseinkért, akik életükkel példaként állnak előttünk, és tanácsaikkal, 
bölcsességükkel segítik munkánkat. Kérjük Istent, hogy áldjon meg mindnyájunkat továbbra is nagy 
kegyelméből, hogy a Tőle kapott szeretettel, türelemmel tudjuk végezni a ránk bízott feladatokat. 
Idős testvéreink számára, pedig kívánok tartalmas, hitben eltöltött mindennapokat, hogy életük vége 
felé közeledve találják meg mindannyian a Teremtő Isten felé vezető utat! 

Szász Anna-Mária: Lehet 

Fiatalon is lehet reménytelenné válni, 
félve, mindent, sötéten látni, 
Isten nélkül roskadozva járni, 

bűnöktől betegen, halálra várni. 

Öregen is lehet egyre szebbet remélni, 
imádkozva szolgálni és szeretni, 

bátran Istenben bízni, derűsen látni, 
szentségben örök életre várni. 

Repelikné Miksi Andrea 
Mire jó a bibliaolvasás? 

A történet egy öregemberről szól, aki Kentucky hegyei közt élt fiatal unokájával.  
Minden reggel a nagyapa korán kint ült a konyhában, és olvasta régi, megviselt Bibliáját.  
Az unokája, aki ugyanolyan szeretett volna lenni, mint ő, mindenben utánozni igyekezett a nagyapját. 
Egyik nap megkérdezte, „Papa, én is próbálom olvasni a Bibliát úgy, mint te, de nem értem azt, és 
amit értek, azt is elfelejtem, amint becsukom. Mire jó a bibliaolvasás?”  
A nagyapa, aki közben szenet tett a tűzre, csendesen odafordult hozzá, és azt mondta: „Fogd meg ezt 
a szenes kosarat, menj le a folyóhoz, és hozz egy kosár vizet!” A fiú úgy tett, ahogy mondták neki, 
bár az összes víz kicsurgott a kosárból, mielőtt visszaért volna a házhoz.  
A nagyapa nevetett, és azt mondta, „A következő alkalommal egy kicsit jobban szedd a lábad!”, és 
visszaküldte azzal, hogy próbálja újra. Ezúttal a fiú gyorsan futott, de a kosár csak üres volt, mire 
hazaért.  

A szuszból kifogyva mondta nagyapjának, hogy lehetetlen a kosárban vizet hozni, és elindult, hogy 
vödröt kerítsen a kosár helyett. Az öregember ezt mondta, „Nem akarom, hogy vödörrel hozd a vizet; 
én egy kosár vizet kérek. Meg tudod te azt csinálni, csak nem igyekszel eléggé”, ezzel el is indult, 
nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy megnézi, hogyan sikerül a következő forduló. Bár a fiú tudta, 



hogy lehetetlen, most már csak azért törte magát, hogy lássa a nagyapja az igyekezetét. Megmerítette 
a kosarat, és futott, ahogy csak tőle telt.  

Természetesen sokkal azelőtt, hogy elérte volna a nagyapját, a kosár már üres volt. Alig bírt beszélni, 
„Látod, papa, nincs értelme, ugye te is így gondolod?”. Az öregember azt mondta: „Nézd meg a 
kosarat!”. A fiú ránézett, és a kosár másmilyen volt. A régi, piszkos szenes kosár helyett egy tiszta 
kosár volt. „Fiam, ez történik akkor is, amikor a Bibliát olvasod. Lehet, hogy nem érted, vagy nem 
emlékszel mindenre, de amikor olvasod, az kívül-belül megváltoztat. Ez Isten munkája az életünkben. 
Ez az, amit csak Isten tud elvégezni, átalakítani bennünket kívül-belül, és lassan Krisztushoz, a Fiához 
hasonlók leszünk. Szánj időt, hogy elolvass Isten szavából valamennyit mindennap! Élj egyszerűen, 
szeress nagyvonalúan, törődj őszintén, beszélj kedvesen, a többit hagyd Istenre.” 

Keresztrejtvény 

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

1. „A szeretet ne legyen… …………..” (Róma 12,9) 

2. Ki volt a minden hívők atyja? (Róma 4,9) 

3. Ennek a betöltése a szeretet. (Róma 13,10) 

4. Ádám bűne miatt minden emberre elhatott. (Róma 5,18) 

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

6. Ez által igazul meg az ember. (Róma 3,28) 

7. Milyen áron adja nekünk Isten a kegyelmet? (Róma 3,24) 

8. Kinek a törzséből való Pál apostol? (Róma 11,1) 

9. „Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen …. ereje az minden hívőnek üdvösségére.” 
(Róma 1,16) 

10. Ilyen tisztséget kapott Pál Jézustól. (Róma 1,5) 

11. Mi a bűn zsoldja? (Róma 6,23) 

12. „Aki segítségül hívja az ……….. nevét, üdvözül.” (Róma 10,13) 

 

1     K é  p m u t a  t  ó 
2     Á b r a h á m   
3   t ö R v é n y     
4 k  á  r h O z a t      
5   e l L e n ü n k    
6    h I t        
7   i n G y e n      
8 B e n j Á m i n      
9    i S t e n      

10    a P o s t o l    
11  h a l Á l        
12    Ú R         



Ezeket a betűket összeolvasva két 
reformátor nevét találhatod meg! Kik ők? 

A megfejtéseket kérjük a lelkészi hivatalba 
eljuttatni 2016. november 6-ig. A 
megfejtők között november 13-án, a 
délelőtti istentiszteleten értékes ajándékokat 
sorsolunk ki, kérjük, jöjjenek el! 

Reményik Sándor - Kegyelem 

Először sírsz. 
Azután átkozódsz. 
Aztán imádkozol. 
Aztán megfeszíted 
Körömszakadtig maradék-erőd. 
Akarsz, eget ostromló akarattal – 
S a lehetetlenség konok falán 
Zúzod véresre koponyád. 
Azután elalélsz. 
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. 
Utoljára is tompa kábulattal, 
Szótalanul, gondolattalanul 
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába: 
A bűn, a betegség, a nyomorúság, 
A mindennapi szörnyű szürkeség 
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés! 

S akkor – magától – megnyílik az ég, 
Mely nem tárult ki átokra, imára, 
Erő, akarat, kétségbeesés, 
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták. 
Akkor megnyílik magától az ég, 
S egy pici csillag sétál szembe véled, 
S olyan közel jön, szépen mosolyogva, 
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull. 

Akkor – magától – szűnik a vihar, 
Akkor – magától – minden elcsitul, 
Akkor – magától – éled a remény. 
Álomfáidnak minden aranyágán 
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem. 

Ez a magától: ez a Kegyelem. 

Elgondolkodtató 

Nem elég olvasni az Igét, a magyarázó jegyzetet 
Szükséges hozzá a hit, remény és szeretet 
Nem elég rámutatni a jóra, szépre 
Szükséges egy Istentől jövő zsinórmérce  
Nem elég próbálkozni és néha megtenni 
Szükséges minden nap törekedni, szeretni 
Nem elég megbánni a sok bűnt,  
Rossz tetteket, szükséges bocsánatot kérni,  
hisz az Úr adhat kegyelmet 
Nem elég jönni, hallgatni az ige tanítását 
Szükséges szolgálni, megélni az Úr hívását  
Nem elég csak ma hinni és keresni az Urat 
Szükséges minden nap megtalálni a keskeny utat 
Nem elég ránézni embertársunk bajára 
Szükséges együtt érezni annak fájdalmában 
Nem elég tudni a rászorulók életéről  
Szükséges segíteni mindenkinek önerejéből 
Nem elég együtt élni a sok hitetlen, istentelen emberrel 
Szükséges értük imádkozni, szolgálni százzal, ezerrel  
Nem elég egyszer megtérni, nehéz megmaradni Isten mellett 
Szükséges kérni folyamatosan erőt, hitet és bűnbocsátó kegyelmet!          Czomba Sándorné presbiter 

Kálvin János pecsétje, jelmondatával: 
„szívemet égő áldozatul az Istennek adom.” 

(alul érmeként látható) 



 

Túrmezei Erzsébet: 
Átragyog-e rajtunk? 
 
Benéz a nap a templomablakon.  
Átragyog a színes ruhájú tizenkét 
férfialakon.  
Tarka foltokat vet a padsorokra,  
s a kisfiúra édesanyja mellett.  
Az nézi egy ideig álmélkodva  
a szép mozaik templomablakot,  
a tizenkét sugárzó alakot.  

Aztán kérdez, legrosszabbkor talán.  
Megkérdi: „Kik azok, édesanyám?” 
Tart még az igehirdetés.  
Édesanyja csak arra figyel.  
S a kis kérdezőt súgva, hirtelen  
egyetlen szóval csendesíti el:  
„Keresztyének!”  
S hangzik tovább a prédikáció,  
szól az orgona, zeng az ének.  
 
 

„Gyerekek!” – vetődik fel hittanórán  
néhány nap múlva váratlan a kérdés:  
„Milyen emberek a keresztyének?  
Ki mondja meg nekem?”  
S a kis csapat nagy igyekezettel  
töri a fejét a feleleten. 
Aztán egy kisfiú jelentkezik.  
– Tanítója ilyen feleletet  
egyhamar újra aligha kap. –  
„A keresztyének olyan emberek,  
akiken átsüt a nap!” 

Milyen gyermeki, igaz felelet!  
Lehet-e annál drágább feladat,  
mint hogy rajtad, rajtam, mindegyikünkön  
átsüssön-ragyogjon a Nap?!  
Átragyogjon sötét világba,  
és beragyogjon sötét szíveket!  
Nem, ennél szebb feladat nem lehet! 
Kísérjen hát egyre a kérdés  
tovatűnő évek alatt:  
átragyog-, átsüt-e rajtad,  
átragyog-e rajtam a Nap? 

A reformáció emlékműve 

A Reformáció nemzetközi emlékműve a kálvinista egyházaknak emléket állító építmény, emlékfal 
a svájci Genfben. A Kálvin János és Ulrich Zwingli nevéhez köthető, a városból kiindult 
reformáció nemzetközi kisugárzására 
emlékeztet. Szoboralakjai és 
domborművei a református egyház 
legfontosabb svájci és külföldi 
személyiségeit ábrázolják. A 
köznyelvben használatos elnevezése a 
reformátorok fala. Az emlékmű a 
Genfi Egyetem előtt, a Bástyák 
parkjában található. Alapkövét 1909-
ben helyezték el, az elkészült 
emlékművet 1917-ben avatták fel. Az 
emlékmű egy mintegy 100 méter 
hosszú kőfal, középpontjában, egy 5 
méter magas, négyalakos szoborcsoport áll, amely a kálvinizmus legfontosabb kezdeményezőit, 
hittudósait ábrázolja, sorrendben: Béza Tódor, Kálvin János, Guillaume Farel, John Knox.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_reformáció_emlékműve_(Genf) 



„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 2016. október 30-án, fél 11-kor kezdődő 
Gyászolók Vasárnapjára, az Őri Református Templomba.  

Erre az emlékező istentiszteletre a 2015. novemberében, decemberében és a 2016. évben 
elhunytak gyászolóit várjuk. Az istentisztelet keretében Újbori Úrvacsora is lesz. Az 
Úrvacsorára Bűnbánati hét tartásával készülünk 2016. október 24-től október 29-ig. Minden 
este 6 órakor lesz istentisztelet a gyülekezeti teremben. 

Isten vigasztaló áldását kívánom a Gyászoló Testvérek Életére!   

A közeli találkozás reményében szeretettel köszöntöm:                        Pótor János lelkipásztor 

Ünnepi alkalmaink 

október 24-29-ig 1800 Újbori úrvacsorai előkészítő istentisztelet a gyülekezeti 
házban 

október 28. 1030 Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek 
számára házi úrvacsora előre bejelentett igény szerint 

október 30. 1030 Újbori úrvacsorás istentisztelet és gyászolók 
vasárnapja a templomban az énekkar szolgálatával 

október 31. 1800 Reformáció ünnepi istentisztelet a templomban az 
ifjúság szolgálatával 

 

Rendszeres gyülekezeti alkalmaink 

Vasárnap 900 Istentisztelet a Sareptában 

Vasárnap 1030 Istentisztelet a gyülekezeti házban, és 
gyermekistentisztelet a közösségi házban 

Vasárnap 1500 Istentisztelet a gyülekezeti házban 

Hétfő–Szombat 800 Reggeli áhítat a Sareptában 

Kedd 1700 Énekkari próba a gyülekezeti házban 

Szerda 1400 Imaóra a Sareptában 

Csütörtök 1430 Bibliaóra a Sareptában 

Péntek 1600 Ifjúsági óra a közösségi házban 

További hírek, részletes beszámolók és képek a honlapunkon: www.reformatusor.hu 
Szerkesszük együtt, várjuk az ötleteket, javaslatokat a lelkészi hivatalba 

 

Reformációi imádság: 
Kálvinista a vallásom, hogy a lelkem mennyet lásson. 

Nyerjen örök üdvösséget, Krisztus által örök éltet. 


