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„Boldogok a tiszta szívűek,  

mert ők meglátják Istent” 

(2Korinthus 5,17) 

ÜZENET 

  

 

 

 

 

Az Őri Református Egyházközség reformációi lapja - 2022. október 

 

 

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. 
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Reformációi gondolatok 

„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják 

Istent.” (Máté evangéliuma 5,8) 

Ige: Máté 5,1-10 

Kedves Testvéreim! 

A reformáció latin szó, azt jelenti, hogy 

visszaalakított, megújított. A reformáció fő célja 

az egyház életének a megújítása volt, és az 

emberek visszavezetése Istenhez. A 16. 

században indult meg a reformáció. A 

középkorban nagy szükség volt az egyház és a 

keresztyén gondolkodás megújítására. A 

helytelen gyakorlatokat és tanításokat meg kellett 

szüntetni: bűnbocsátó cédulák árusítása, Mária 

túlzott tisztelete… A reformátorok fő kérdése az 

volt, hogyan lehet az embernek üdvössége. Azaz, 

hogyan lehet örök élete, hogyan kerülhet a 

mennyek országába. Bűnbocsánatot nem lehet 

pénzért vásárolni, se jó cselekedetek által 

kiérdemelni.  

Luther Márton 95 pontban foglalta össze a Biblia 

tanítását Isten bűnbocsátó kegyelméről, amit 505 

éve, 1517. október 31-én szegezett ki a 

wittenbergi vártemplom kapujára, amelyben 

világossá tette, hogy Mária nem közbenjáró, 

egyedül Jézus Krisztus által van üdvösségünk 

kegyelemből hit által.  

1. A legnagyobb írásban megmaradt jézusi 

prédikáció, a Hegyi Beszéd a keresztyén 

cselekvés alapelveit foglalja össze. Jézus 

tanításában a hangsúly nem a parancsok 

megtartásán van, hanem Isten és az ember 

kapcsolatának a rendezettségén. Külön 

jelentősége van annak, hogy a keresztyén 

életvitelről szóló jézusi tanítások a 

boldogmondásokkal kezdődnek. Csak a boldog 

emberek tudnak örömmel segíteni másoknak, 

csak nekik vannak tartalékaik az 

áldozatvállaláshoz.  

A boldogmondás Isten bíztató üzenetét 

fogalmazza meg tömör formában. Az 

ószövetségben főleg a bölcsességirodalom 

tartalmaz boldogmondásokat. Ezek nagyrészt a 

boldogság feltételeként valami emberi 

kötelességet neveznek meg.  

2. Jézus boldogmondásai nem feltételeket, 

hanem létértelmezéseket tartalmaznak. Boldog 

az, aki hallja, és igaznak fogadja el, amit Jézus 

mond. A boldogság tehát nem a körülményeink 

vagy lelkiállapotunk függvénye, hanem 

hitkérdés. Az ember boldogsága az Isten 

jelenlétének, közelségének bizonyossága 

rosszban és jóban, szegénységben és 

gazdagságban, vereségek és győzelmek mellett. 

Máté evangéliumában gondosan megszerkesztve 

találjuk meg Jézus boldogmondásait. Az első és 

a 8. egyaránt Isten országa ígéretét tartalmazza. 

Az első négy boldogmondás (3-6. vers) a hiányt 

szenvedő és segítségre szoruló ember 

boldogságáról szól, míg a következő négy (7-10. 

vers) olyan személyek boldogságáról beszél, 

akik nem megszokott módon viselkednek az 

embertársaikkal.  

3. „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők 

meglátják Istent.” 

Jézus és kortársai gondolkozásában a szív nem az 

ember érzelmi életének a szimbolikus 

megnevezése volt, hanem az emberi egzisztencia 

középpontját jelentette. A szív tisztasága a 

gondolkozásban, az érzések területén és a 

viselkedésben tanúsított egyértelműséget, 

egyenességet, hátsó gondolatoktól való 

mentességet, átláthatóságot jelent. Az egyedül 

Isten akaratán tájékozódó ember lehet tiszta 

szívű. Istenre tekinteni és tiszta szívvel élni egyet 

jelent. A reformátorok ilyen tiszta szívvel 

tekintettek Istenre, olvasták a Bibliát, és 

felragyogott előttük a Jézus Krisztus áldozata 

által elnyerhető kegyelem, bűnbocsánat és 

üdvösség.  

Ez a boldogság nem a szerzetesek és aszkéták 

kiváltsága, ahogyan a középkori egyház tanította, 

hanem minden hívő lehetősége, sőt természetes 

létállapota.  

4. Luther Márton felfedezte, hogy az Isten 

és az ember kapcsolata nem az emberi 

gondolkodás jól ismert tett-következmény 

törvényszerűségének engedelmeskedve alakul. 

Jézus is arra akarja rádöbbenteni az övéit, hogy 

nem előre kiszámítható módon, nem az 

életkörülményeikből következik, hogy 

boldogok-e vagy nem. Ez a rend a világ 

működési rendje, nem pedig az Isten országáé. 

Isten országában nem a megfizetés elve, és nem 

a tartozik-követel egyensúlya érvényesül, hanem 

a kegyelem. A reformátorok felismerték, hogy 

nem azért van üdvösségünk, mert őszinte 

bűnbánatunkkal, vagy szent életünkkel 

kiérdemeltük, hanem azért, mert Isten szeret, 
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kegyelmes, és Jézust halálba adta értünk. Akkor 

leszel boldog, ha ezt teljes szívvel elhiszed, 

elfogadod.  

5. Boldog az, aki elhiszi Jézus szavait.  

Jézus szándékosan olyan tények mellé teszi a 

boldog szót, amelyekben általános tapasztalat 

szerint az emberek egyértelműen boldogtalanok, 

letörtek, szomorúak. Jézus azokat mondja 

boldognak, akikről, ezt a világon senki sem 

merné állítani (szegények, sírnak, szelídek, 

éheznek, szomjaznak, üldöznek). Döntés elé állít. 

Kinek a szava bír nagyobb súllyal: sok millió 

emberé vagy Jézusé?  

Az ókori egyház egyik fontos tanítója, 

Tertullianus így fogalmazott: „hiszek, mert 

hihetetlen”. Abban, amit Isten mond, mindig van 

valami emberileg hihetetlen, s csak azért 

fogadom el, mert Isten mondja. A felhalmozódott 

sok-sok emberi tapasztalat a boldogság útjairól 

hihető megoldásokat közvetít, és mégis Istennek 

adok igazat. Ezt a hitből fakadó döntést várja 

tőlünk Isten. Ez a feltétele a boldogságunknak, 

üdvösségünknek.  

„Örülnöd és vigadnod kellene.” – mondja az 

Atya a tékozló fiú bátyjának. Miért? „Fiam, te 

mindig velem vagy, és mindenem a tied”. A 

boldogság tehát hit kérdése, s nem függ a gondok 

nélkül, vagy az örömben eltöltött órák számától. 

Sőt, ezektől egészen független.  

6. A boldogság nem a jövőben lesz, hanem 

már most a miénk. Jézus a boldogság feltételét 

már megteremtette. Kereszthalála és feltámadása 

minden ember boldogságát megalapozta. A 

legtöbb ember mégis a jövőben képzeli el a 

boldogságát. Némelyek a közeli, mások a távoli 

jövőben, sokan egyenesen a halál után. 

Megszoktuk, hogy a boldogság után futni kell. 

Pedig Jézus most megvalósuló boldogságról 

beszél. Félre kell tennünk a megszokott 

logikáinkat, mely szerint majd ha ez, vagy az 

teljesül, akkor leszek boldog.  

Az emberek többsége hatalmas várakozásokkal 

gondol arra, hogyha jobbak lesznek az anyagi 

körülményei, akkor lesz igazán boldog. Sokan 

úgy gondolják, ha szomorúságuk forrása 

megszűnik, mert megváltozik valami, ami 

aggodalomra adott okot, vagy begyógyul az a 

seb, amit az elszenvedett veszteség okozott, 

akkor lesznek boldogok.              

Vannak akiket a pszichológusok azzal bíztatnak, 

hogy legyenek bátrabbak az önérvényesítésben, 

ne nyugodjanak bele, hogy mindig lemaradnak 

az eredményekről. Ők győzelmektől, sikerektől 

várják a boldogságot.  

Nem kevesen remélik az életük boldogulását 

attól, hogy apró trükkökkel, kisebb csalásokkal 

próbálnak előbbre jutni. Vannak, akik úgy 

gondolják, hogy nem szabad tekintettel lenni 

másokra, az erőszakosoké a világ. Aki el akar 

érni a csúcsra, az nem kímélheti magát, és nem 

bánhat kíméletesen másokkal sem, hiszen a 

csúcson lehet boldognak lenni.  

Ezek a boldogsági törekvések közös jellemzője, 

hogy a boldogságot egy későbbi időpontra 

várják. S amikor úgy tűnik, hogy elérték, kiderül, 

hogy ez mégsem az.  

Jézus radikálisan mást mond. Már most boldogok 

lehettek, ha abban lelitek boldogságotokat, aki 

már most képes részesíteni a teljességből. Jézus 

Krisztusban Isten mindent nekünk ajándékozott 

(Róma 8,32). 

7. A boldogság nem fönt, hanem lent 

tapasztalható.  

Luther Mártontól származik az a gyönyörű 

gondolat, hogy ha az ember boldogságra, 

szentségre és tisztaságra vágyik, akkor nem 

fölfelé, hanem lefelé kell törekednie. Jézus is a 

boldogságnak ezt a különös útját ajánlja. 

Mozdulj ki, de ne fölfelé, hanem lefelé. Ha tenni 

akarsz valamit a boldogságod megtapasztalása 

érdekében, akkor szállj alá. Aminek a vége 

mégiscsak felemeltetés lesz, de azt már nem mi 

tesszük, hanem Isten. Az alászállás azt jelenti, 

hogy helyet tudunk adni Isten cselekvésének az 

életünkben, tehát lemondunk arról, hogy magunk 

szerencséjének (boldogságának) a kovácsai 

legyünk. 

A boldogmondások mindegyike azt sugallja: én 

alászállok, Isten felemel. Nem azzal a számító 

gondolattal szállok alá, hogy Isten ennek a 

fejében felemel, hanem azzal a belátással, hogy 

én nem tudom boldoggá tenni magamat.  

A boldogság emberi útjairól való lemon-

dásunkkal helyet biztosítunk Isten ajándékainak 

az életünkben. Ez az a boldogság, üdvösség, amit 

senki el nem vehet tőlünk, és soha el nem 

veszíthetünk.  

Egy lelkipásztort megkértek, hogy tartson 

előadást a boldogságról. Hamarosan elkezdte az 

alapos felkészülést. Pár nap múlva megérkezett a 

szövettani eredménye arról, hogy rosszindulatú 

daganata van. Szembe találta magát az élet 

legnehezebb kérdésével: most is boldognak 

tudod vallani magadat. Gyötrelmes lelki harc 
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után ki tudta mondani, hogy igen. Megértette a 

boldogmondásokból, hogy Jézus boldognak 

mondja őt, mert elszakíthatatlanul hozzá tartozik 

az élete.  

Reformáció ünnepén boldogan mondjuk Pál 

apostollal: „Mert meg vagyok győződve, hogy 

sem halál, sem élet, sem angyalok, sem 

fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, 

sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem 

semmiféle más teremtmény nem választhat el 

minket Isten szeretetétől, amely megjelent 

Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róma 8, 

38-39). 

Dr. Pótor János lelkipásztor 

Isten azt mondja - Ne add fel, én Veled vagyok 

Minden megtört és alázatos szívhez én közel 

vagyok! 

Isten azt mondja - Ne add fel, én megsegítlek 

Téged 

Ha buzgón és csendes szívvel azt imában kéred! 

Isten azt mondja - Ne add fel, én Veled leszek 

az úton 

Nem kell rágódni a bűnös és romlott múlton! 

Isten azt mondja - Ne add fel, bármi jöhet az 

életben 

Csakis felfelé nézz és hogyan lesz tovább, ne 

kérdezzed! 

Isten azt mondja - Ne add fel, hisz az őseink 

sem tették 

Mert ők az Istent igaz szívvel és lélekkel szeret-

ték!!! 

Czomba Sándorné presbiter 

Gyülekezetünk életéből 

Jubileumi konfirmációi találkozó 

Immár évek óta hagyomány gyülekezetünkben, 

hogy minden évben az egykor nálunk 

konfirmáltak számára találkozót szervezünk. 

Ebben az évben június 5-én, a Pünkösdi 

Úrvacsorás istentisztelet keretében köszöntöttük 

a 1962, 1972, 1982, 1992, 2002 és 2012-ben 

konfirmált kedves testvéreket. Emberileg 

kiszámíthatatlan volt, hogy hány ember fog 

eljönni erre az alkalomra. Sajnáltuk a 

távolmaradókat, de nagyon örültünk azoknak, 

akik elfogadták a meghívásunkat.  

Nagy örömmel és megtiszteltetéssel fogadtam a 

meghívást a 2022-es konfirmáció találkozóra. 

Húsz éve konfirmáltunk, de az emlékek 

kellemesen visszatértek. A templom szent 

energiája magában őrizte a mi hitvallásunkat is. 

Elég volt belépni a templomba és éreztem milyen 

volt 14 évesen mindenki előtt felavatódni. Sok 

munkája volt velünk Pótor János Tiszteletes 

Úrnak, mint sok tinédzser, mi is 

rakoncátlankodtunk. Lelkesen jártunk 

templomba minden vasárnap és figyeltük Isten 

igéjét. A szép dalok és történetek gazdagították 

lelkünket. Hálás vagyok, hogy mély tanítást 

kaptam Jézusról és az apostolokról. Az akkor 

kapott Bibliám a mai napig megvan és 

magammal vittem külföldi utazásaimra. Az imák 

erősítettek a mindennapokban és soha semmi baj 

nem ért, mert tudtam: „Ha Isten velünk, kicsoda 

ellenünk”. Sok idézet és tanítás belémívódott. 

Istenszeretetem azóta sem változott. Az ima 

erejét azóta méginkább felfedeztem. „Kérd és 

megadatik”. Ha tiszta szívvel kérünk olyat, ami 

nemcsak nekem jó, hanem embertársaimnak is, 

vagy ami a fejlődésemet szolgálja, akkor azonnal 

éreztem, hogy nemcsak meghallgatatott az imám 

de megvalósítása megindult. Másokért 

imádkozni szintén hatalmas erővel bír. Szóval 

sokminden megmaradt a tarsolyomban, ami a 

boldogságomat segíti. A konfirmáció egy 

meghitt szertartás a felnőtté váló fiataloknak, és 

akárhogy is viselkednek, mélyen beléjük ívódik 

az a sok törődés és tanítás Isten Igéjében. Szóval, 

20 éves találkozónkon hálát éreztem, hogy én 

ebben részt vehettem és ezzel a hittétellel 
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indulhattam útnak. Jó érzés volt látni egyik 

osztálytársamat, Zákány Istvánt, akivel 

nosztalgiáztunk az emlékekről. Egy kérdés 

merült fel: Miért nem készült csoportkép rólunk? 

Ez a rejtély továbbra is titok maradt.  

Hornyákné Szenáki Ágnes 

Gyermeknap az óvodában  

2022. június 9-én köszöntöttük az óvodai 

gyermekeket gyermeknap alkalmából. A Sarepta 

lakói kis személyre szóló ajándékokkal is 

készültek a gyermekek számára, valamint kinti 

játékokkal is kedveskedtünk nekik. Sajnos a 

covid helyzet miatt a lakók nem látogathatták 

meg az ovisokat, de annál nagyobb szeretettel 

készítették és csomagolták az ajándékokat. 

Munkatársi kirándulás 

A Sarepta Református Idősek Otthona által 

szervezett munkatársi kirándulás második 

csapatának köre június 15-én zajlott. 5 órakor 

indultak el a kirándulás résztvevői.

 

Első úticélunk Mátraháza volt, pontosabban a 

Dunamelléki Református Egyházkerület 

Székházának Konferencia Központja, ahová 8 

órakor érkeztünk meg.  A csodás táj szinte 

vonzotta a kirándulókat, úgyhogy a csapat 

elindult egy kis gyalogtúrára a hegyen, aminek 

első célpontja a híres és nagyon szép Rákóczi 

forrás volt. Egy kis pihenő után tovább túráztunk, 

egészen a Mátra Kemping és Hotelig, ahol már a 

busz várt minket. Innen tovább a Sástói 

Kilátóhoz mentünk, ahol a csapat egy része fel is 

ment a torony tetejére és megcsodálhatták a 

lenyűgöző tájat, mielőtt folytattuk az utunkat 

Gyöngyösre. Itt a libegővel felmentünk az 

Oxygén Adrenalin Parkba, ahol a résztvevők 

bobozhattak is. Mivel lassan közeledett az 

ebédidő, vissza lementük libegővel a gyöngyösi 

végéhez, ahol az ebéd után a helyi eladóktól 

lehetett kisebb emléktárgyakat vásárolni. Miután 

végignéztük az árusok kínálatát, tovább vezetett 

az utunk a Bükkszéki termálfürdőhöz, ahol a 

csapat egyik része a várost tekintette meg, míg a 

másik csapat bement a fürdőbe.  A csodás 

termálfürdőben az átalakítások miatt csak két 

medence működött, az egyik egy tágas, 

dögönyözőkkel és nyakzuhannyal felszerelt, 

óriás medence volt, aminek volt fedetlen része is, 

ahová egy plexi függönyön keresztül lehetett 

kijutni. A másik egy kisebb, a híres Salvus vízzel 

feltöltött medence volt, ahol a kirándulás 

résztvevői enyhítették fájdalmaikat (mármint, ha 

voltak) pár órán keresztül. A pihentető fürdőzés 

és városnézés után a csapat a busszal elutazott a 

vacsora helyszínére, a szépasszonyvölgyi 

Butykos Étterembe, ahol mesés ételeket 

kóstolhattunk meg. A vacsora után egy utolsó 

séta vezetett minket a szép épületek között a 

buszig, amibe már fáradtan ültünk be és 

élményekkel gazdagodva indulhattunk haza 

Őrbe, vissza a Sarapta Idősek Otthona elé.  

Markovics Norbert – a Sarepta dolgozója 

Színház 

2022. július 24-én a délutáni istentisztelet után a 

Gulliver színpad előadásában tekinthettük meg 

Békési János – Egy igaz ember című darabját, 2 

fiatal tehetséges színész előadásában.  

Színészek: Gulyás Vivien és Pintér Bálint. Az 

előadás Noé történetét dolgozta fel, mely 40 

perces volt. Lenyűgöző volt látni, hogy Noé és 

menye hogyan viaskodnak, menye hogyan 

tusakodik önmagával, hogy igaz e az, amit az 

apósa mond és építi a bárkát, ahogy azt az Isten 

megparancsolta neki.  

Beteljesedett a jó Isten figyelmeztetése, mire 

több évig épülő bárka elkészült, özönvíz lett a 

földön, csak azok maradtak meg, akik a bárkában 

voltak, Noé és családja és az állatok.  

Az üzenet a következő volt, próbáljunk Istenre 

tekinteni és az ő kegyelmét felhasználni életünk 

során. 
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Imádkozzunk naponként azért, hogy az igék 

által, amit mond nekünk az Isten, azt fogadjuk el 

és aszerint próbáljunk meg élni. Ehhez adjon a jó 

Isten erőt, bölcsességet és kitartást.  

Kiss Andrásné gondnok 

Őri Gyermek és Ifjúsági Konferencia 

Idén Urunk segítségével augusztus 1-5 között ke-

rült megrendezésre a Gyermek és Ifjúsági Kon-

ferencia. A konferenciánk témája: Perzsa tábor – 

történetek Eszter könyve alapján. A foglalkozá-

sok 3 helyszínen (Közösségi Ház, Gyülekezeti 

Ház, Templom) és három korcsoportban (óvodá-

sok, általános iskola alsó és felső tagozatosok) 

történtek. Minden reggel fél 9-re gyülekeztek a 

gyermekek. Az énektanulás után a napi előadás, 

majd a csoportos beszélgetések következtek. A 

hét folyamán tanulmányi versenyt is tartottunk. 

Érdemes volt a gyermekeknek figyelni és krea-

tívnak lenni, hiszen értékes pontokat lehetett 

gyűjteni a történetek megtanulásával, a záró ün-

nepélyen való elmondásával, totó helyes kitölté-

sével, Eszter könyvéhez kapcsolódó rajzok ké-

szítésével, az énekek, aranymondások felmondá-

sával. Változatos tízórait is biztosítottunk min-

den nap (kifli, hot-dog, hamburger, pizza, péksü-

temény). 

Esténként evangélizációs istentiszteletet tartot-

tunk, melyen Jenei Zoltán nyugalmazott refor-

mátus lelkipásztor szolgált. A környező települé-

sekről is többen részt vettek esti alkalmainkon. 

Szerdán családi délutánt szerveztünk, melynek 

keretein belül vártuk vissza a gyermekeket szüle-

ikkel, nagyszüleikkel, keresztszüleikkel együtt. 

A délután folyamán lehetőség nyílt sok játékra 

(ping-pong, ugráló vár, trambulin) és egy kis sü-

tögetésre is. Az istentisztelet előtt cukorágyú és 

jégkrém várta a résztvevőket. Végezetül pedig 

közösen vettünk részt az esti zenés szabadtéri is-

tentiszteleten, ahol szintén Zoli bácsi hirdette Is-

ten igéjét és az Őrálló Dicsőítő Zenekar szolgá-

latát hallgathattuk meg.   

Péntek délelőtt a Gulliver Színpad - A Jó Pásztor 

című darabot adta elő, amely nagy sikert aratott a 

gyermekek körében.  

Az utolsó napon, péntek délután minden csoport 

kis műsorral készült, így mutatva meg a gyüleke-

zetnek és a szülőknek, hogy mit tanultak a héten. 

Ezen a napon a gyerekek a héten összegyűjtött 

pontjaikat beváltották, ugyanis az alsó és felső ta-

gozatosok között az első 10 helyezett értékes 

könyvjutalmat kapott. Egy gyerek sem ment haza 

üres kézzel, hiszen akik nem értek el helyezést az 

istentisztelet végén ők is finom édességcsomag-

gal térhettek haza.  

Augusztus 7-én, vasárnap úrvacsorás istentiszte-

leten adtunk hálát Istennek az áldásokban gazdag 

hétért, amelyen gyermekek, fiatalok és felnőttek 

egyaránt részesülhettünk.  Áldott napokat 

tölthettünk együtt. Bízunk benne, hogy emléke-

zetes napok voltak ezek a gyermekeknek, és Isten 

tovább folytatja bennük a Szentlélek ereje által 

munkáját, hogy el ne felejtsék, Istennek jó terve 

van minden gyermekével. 

Idősek napja 

Idén is megrendezésre került az Idősek Napja, 

szeptember 16-án, a Sarepta udvarán. Egy 

tartalmas, szép napot tölthettünk együtt lakóink, 

házi gondozottjaink, munkatársak, meghívott 

vendégeink körében. Reggel fél 9-től vártuk 

vendégeinket és köszöntöttük őket üdítővel, 

pogácsával, kávéval, finom gyümölcsökkel és 

igés hűtőmágnessel. 

 A köszöntő szavakat 9 órától Dr. Pótor János 

intézményvezető lelkipásztortól hallhattuk, majd 

igehirdetéssel kérte Isten áldását a mai napra. A 

nap igéje: „…ő gyújtott világosságot szívünkben, 

hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének 

ismerete Krisztus arcán.” (2Korinthus 4,6). A 

nap folyamán a szünetekben többször is 

énekeltük az erre az alkalomra kiválasztott 

éneket, amely: Ha visszanézek a megtett útra 

című ének volt. 

Az igei szolgálat után a jubiláló dolgozók 

köszöntésére került sor. 2007. május 1-jén, 15 

éve kezdett dolgozni intézményünkben Pethő 

Zoltánné és ugyanebben az évben szeptember 1-

jén Ádámné Rácz Lívia, 15 éve intézményünk 

hűséges munkatársai. 
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A programot a dolgozók lendületes country tánca 

nyitotta meg, amelyre nagy lelkesedéssel 

készültünk. Ezt követően a lakóké volt a 

főszerep. Lakóink odaadással és kitartással 

készültek. Ők versekkel, énekkel, tanulságos 

jelenettel és tánccal örvendeztettek meg 

bennünket. 

Immár hagyomány, hogy minden évben az 

Ezüstalkony Hagyományőrző és Nyugdíjas Klub 

megtisztel bennünket, nem volt ez másképp az 

idén sem, és színvonalas Istent dicsőítő és 

magasztaló éneikkel emelték a nap hangulatát. 

A Sarepta és házi segítségnyújtás dolgozói is 

készültek az idősek köszöntésére, több egyházi 

énekkel, versekkel és egy kis jelenettel tették 

színesebbé a napot. 

A délelőtti programok zárásaként a dolgozók egy 

vidám és vicces előadással, valamint tánccal 

készültek, melybe bevonták a jelenlévőket is.  

Az ebéd húsleves és töltött káposzta volt, és 

nagyon finom házi sütemények, melyeket a 

Sarepta konyháján dolgozók készítettek nagy 

szeretettel. Az ebéd elfogyasztása után lehetőség 

nyílt egy kis beszélgetésre. A délutánt az 

általános iskolás gyerekek szavalatai és néptánc 

műsora nyitotta. A gyermekek nagyon szép 

szavalataikkal az idősek és vendégek arcára is 

könnyeket csaltak. 

A délutánt az Őrálló Dicsőítő Zenekarnak a 

frontembere Papp Tibor színvonalas előadása 

zárta. Nagyon szép egyházi és világi énekeket 

énekelt, amely nagyon tetszett a résztvevőknek.  

Szép emlékekkel gondolunk vissza erre a napra. 

Milyen jó, hogy az idén is hálát adhattunk idős 

szeretteinkért. A dicsőség Istenünké, aki 

megsegített és megáldott bennünket ezen a 

napon. Reméljük jövőre is hasonlóképpen 

ünnepelhetjük mindenható Istenünk előtt 

szépkorú időseinket, gondozottjainkat. 

Garai Gábor: Jókedvet adj 

Jókedvet adj, és semmi mást, Uram! 

A többivel megbirkózom magam. 

Akkor a többi nem is érdekel,  

szerencse, balsors, kudarc vagy siker. 

Hadd mosolyogjak gondon és bajon, 

nem kell más, csak ez az egy oltalom, 

még magányom kiváltsága se kell, 

sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,  

ha jókedvemből, önként tehetem; 

s fölszabadít újra a fegyelem, 

ha értelmét tudom és vállalom, 

s nem páncélzat, de szárny a vállamon. 

S hogy a holnap se legyen csupa gond, 

de kezdődő és folytatódó bolond 

kaland, mi egyszer véget ér ugyan – 

ahhoz is csak jókedvet adj, Uram. 
 

Mártonné Rácz Anita 

 

Névnapi és születésnapi köszöntés az Otthonban 

A Sarepta Református Idősek Otthonában 

általában minden hónap utolsó péntekén 

megemlékezünk az abban a hónapban született és 

névnapját ünneplő lakótársainkról. Az 

ünnepeltek igés emléklapot kapnak. Elénekeljük 

Halász Judittól a Boldog születésnapot és Szécsi 

Páltól az Egy szál harangvirág című énekeket. 

Repelikné Miksi Andrea az aktuális hónapra 

vonatkozó népszokásokat, időjóslatokat olvas 

fel. Ezt követően nótacsokorral köszöntjük a 

megjelenteket. Minden asztal az erre az 

alkalomra készített nótás füzetből kiválasztja a 

kedvenc énekét és elénekli a többiekkel. Nagyon 

jó hangulatban telik el az a másfél, két óra. 

Ezután kis szeretetvendégség következik (üdítő, 

sütemény) a konyha jóvoltából. 

Köszönjük a szervezőknek, Andinak és Ani-

tának, az intézményvezetőjének, dolgozóinak a 

segítségét és azt, hogy az ünnepség minden 

hónapban megtartásra kerülhet.  

 Lengyelné Bábel Irén – Sarepta lakója 
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Hálát adok neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus Krisztus által, 

hogy ma éjjel minden kártól és veszedelemtől megőriztél, és kérlek, őrizz 

meg engem a mai napon is a bűntől és minden gonosztól, hogy minden 

cselekedetem és egész életem tetszésedre legyen. Mert én magamat, 

testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen 

velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen.  

(Luther Márton reggeli imádsága) 

Református Hitoktatás Gyülekezetünkben 

Az idei 2022/23-as tanév szeptember 1-én 

kezdődött általános iskolánkban. Istenünk 

kegyelméből ismét 11 csoportban hirdethetjük az 

evangélium üzenetét.  

Az óvodai hitoktatásban összesen 47 gyermek 

vesz részt, valamivel kevesebben az előző 

évekhez képest. A hittanórákon a Titusz Hitéleti 

Alapítvány által szerkesztett órajavaslatok 

útmutatása alapján, valamint az ünnepekhez 

kötődően telnek az órák. Aranymondásokkal, 

gyermekénekekkel, központi igazságokkal és 

barkácsolásokkal van fűszerezve az óvodai 

tanév.  

A Református Pedagógiai Intézet által 

szerkesztett és jóváhagyott hittan könyvekből 

folyik a tanítás az általános iskolában. A 

tankönyvek különböző témakörökre épülnek, 

amit a tanév folyamán feldolgozunk. A bibliai 

történetet az alsósok számára a korosztályuknak 

megfelelően olvashatják el a gyerekek és a 

szülők, képekkel is vannak illusztrálva a 

könnyebb megértés, elmélyülést segítve. A felső 

tagozatos diákok számára úgymond eredeti 

formában a Biblia szövegén keresztül ismerhetik 

meg a történeteket. Olvasmányos részekkel is 

találkozhatunk az év folyamán, ami egy-egy 

nehezebb témát segít megértetni, feldolgozni. A 

Biblia tele van érdekességekkel, a nagyobbak 

számára a Tudod-e? rész ezzel segít felkelteni az 

érdeklődést, megértetni bizonyos részeket. A 

történetekhez aranymondást is tanulunk, úgy, 

mint ahogy a gyermekhéten, itt is akár egy jó 

jegyért fel is lehet mondani. A tankönyvek végén 

énekek is találhatóak, amelyeket órákon 

megtanulni és gyakorolni is szoktunk. 

Természetesen, akiknek tetszenek a tanult 

énekek bátran egyedül is vagy akár csoportosan 

is jó jegy reményében „felmondhatnak”. A 

munkafüzeti feladatok kapcsolódnak a 

leckékhez, különböző kérdések, feladatok 

segítségével segítenek a feldolgozásban. 

Összefoglalásként, ha van lehetőség rá, akkor 

filmes feldolgozásban is megszoktuk nézni. 

Az idén az előző tanévekhez képest jóval több új 

tankönyv jutott el a gyerekek számára, amelyek 

továbbra is tartós tankönyvnek minősülnek. 

Hittan órán fontos, hogy a gyerekeknek legyen 

füzetük, hiszen ebbe ragasztjuk a tanulandó 

dolgokat, szoktunk rajzolni is bele, valamint az 

órán elhangzott fontosabb gondolatokat le is 

írjuk benne. Fontos, hogy a gyerekek nagy 

becsben tartsák, hiszen a következő osztályok is 

ezekből a könyvekből fognak tanulni.  

Hogyan is alakul az idei tanév?  

A következő táblázatban található a pontos 

információ…  

Csoport Órarend Létszám 

Óvodai csoportok Kedd 1030 -1155 47 fő 

1. osztály Szerda 800 - 845 10 fő 

2. osztály Szerda 1150 - 1235 14 fő 

3. osztály Szerda 1055 - 1140 13 fő 

4. osztály Szerda 1245 - 1330 10 fő 

5. osztály Szerda 1000 - 1045 10 fő 

6. osztály Szerda 855 - 940 11 fő 

7. osztály Csütörtök 800 - 845 14 fő  

8. osztály Csütörtök 800 - 845 11 fő 
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A szikla 

 Egy János nevezetű ember egy nap egy meredek sziklafal tetején sétált, 

s egyszer csak túl közel került a pereméhez, és lezuhant. Zuhanás közben 

elkapott egy kiálló faágat, és azon lógott. Ahogy lenézett, iszonyattal 

látta, hogy még több mint háromszáz méteren át meredeken lejt a 

sziklafal. Tudta, hogy nem csünghet egy ágon a végtelenségig, de semmi 

lehetőség nem mutatkozott arra, hogy fel tudjon mászni a meredek falon. 

Elkezdett hát segítségért kiáltani, remélve, hogy egy arra járó meghallja, 

és leereszt egy kötelet vagy valami mást. 

- Segítség! Segítség! Van ott fenn valaki? Segítség! 

Órákon át hiába kiabált, senki nem hallotta meg. Már ott tartott, hogy 

feladja, amikor meghallott egy hangot: 

- János! János, hallasz engem? 

- Igen! Igen, hallak! Itt vagyok, lent! 

- Látlak, János. Nincs semmi baj? 

- Nincs, de... ki vagy te, és hol vagy? 

- Én az Úr vagyok, János. Én mindenütt ott vagyok! 

- Az Úr? Úgy érted, Isten? 

- Igen, Én vagyok. 

- Istenem, kérlek, segíts rajtam! Megígérem, hogy ha segítesz innen lejutni, többé soha nem vétkezem. 

Nagyon jó ember leszek. Életem hátralévő részében Téged foglak szolgálni! 

- Lassabban az ígéretekkel, János! Előbb hadd szedjelek le onnan, aztán majd beszélgetünk! 

- Nos, a következőt kérem tőled. Nagyon figyelj! 

- Bármit megteszek, Uram, csak mondd meg, hogy mit tegyek! 

- Rendben! Engedd el az ágat! 

- Micsoda?! 

- Azt mondtam, engedd el az ágat! Csak bízzál bennem! Rajta! 

Hosszú csend lett. Végül elkiáltotta magát János: 

- SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG! VAN ODAFENN VALAKI MÁS??? 

Érezted-e már magad úgy, mint János? Azt mondjuk, hogy meg akarjuk tudni az Úr akaratát, de amikor 

megtudjuk, nem tudunk mit kezdeni vele. Túl ijesztőnek tűnik, túl nehéznek. Úgy határozunk, hogy 

valami más megoldás után nézünk. A tanítványság javarészt egyszerűen annyit jelent, hogy bízunk 

Istenben - bízunk abban, hogy Ő tudja, mi a legjobb számunkra. Jézus azt mondja: „Vegyétek magatokra 

az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok 

lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű” (Mt 11,29-30). Ez egyszerűen azt 

jelenti, hogy Isten nem akarja megnehezíteni vagy ellehetetleníteni az életünket. Ő mindig kész segíteni 

nekünk. Amikor azt mondja, hogy „Engedd el azokat a dolgokat, amelyek közéd és közém álltak, és bízd 

rám az életedet!”, elég ijesztően hangzik. De ha elengedjük, szabadságra és biztonságra találunk az Ő 

kezében. 

 

A hitem 

A hitem inbolygó gyertyaláng, 

Lelkem sötétjét űzi szét. 

Ó, ezt a lángot – én Istenem -  

Ne engedd kilobbanni még. 

Vinni szeretném, vinni végig 

Magammal, míg az óra üt,  

Hogy az élet sok útvesztőjén  

Utat mutasson mindenütt. 

 

 

Uram, ne engedd, hogy a lángot 

Kétkedés, közöny oltsa ki, 

Pogány viharok vad szelében 

Szeretném égve hordani, 

Hogy a lángot, mit Te gyújtottál, 

Ha majd behunyom a szemem, 

Lobogva, égőn adja vissza, 

Neked, én Uram, Istenem. 

(Ismeretlen szerző) 
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Keresztrejtvény 

A keresztrejtvény vastaggal keretezett 12 betűből álló, függőleges megfejtésével üzen nekünk az 

Isten.  A megfejtéseket kérjük a lelkészi hivatalba eljuttatni 2022. november 10-ig. A megfejtők 

között november 13-án, a délelőtti istentiszteleten ajándékokat sorsolunk ki.  

 

1. Sola fide magyarul azt jelenti: Egyedül ….. által. 

2. Református hitújítónk Svájcból. 

3. Luther Márton 95 pontja más szóval…  

4. Ilyen vitákat folytattak a református és katolikus teológusok, papok. 

5. Ő fordította le először magyar nyelvre a teljes Bibliát. 

6. Keresztény hitünk legfontosabb hitvallása.  

7. A Róma 1,17-ből hiányzik egy szó, mi lehet az? „Az ….. ember pedig hitből fog élni.” 

8. Pál két levelet is írt ennek a gyülekezetnek. 

9. Atya, Fiú, Szentlélek egyesítő neve. 

10. A Biblia két fő részből áll, úgy mint Ó- és Új….. .  

11. A reformáció hatására eltávolították és helyükre úrasztalát helyeztek. 

12. Róma 6,23-ból hiányzik egy szó, mi lehet az? „Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten …. 

ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” 

 

Egy kis fejtörővel is készültünk! 

1. Bűnös úton hátra arc, akár Pál apostolé, 

innentől az ember szíve nem magáé, Istené.  

2. Ház, melynek alapja Krisztus békessége. 

Építő kövei maga Isten népe.  

3. Az első emberpár hagyta örökségül, az 

emberi szívben soha el nem évül, Krisztus 

veheti el irgalma jeléül. 

4. Lehet illat -, lehet étek-, lehet égő-, lehet 

vétek-, de egyetlen, ami élő, a Krisztusé: a 

tiétek.  

 

        1.         

    2             

        3.         

    4.             

  5.               

        6.         

     7.            

8.                 

  9.               

10.                 

        11.         

        12.         
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(A fejtörő helyes megfejtése 1: megtérés, 2: egyház, 3: bűn, 4: áldozat) 

Kedves Gyerekek! 10 különbséget találtok a két kép között, amelyet Luther Márton 95 tételének 

kifüggesztését örökítette meg. Vajon megtaláljátok? 

*: Sötétkék I: Zöld  

O: Fekete A: Kék 

Y: Piros L: Arany/Sárga 

Színezd ki Luther rózsáját a táblázatban megadott jelképek és színek segítségével! A kép a következő 

oldalon található. 
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A jelkép szimbolikájáról így írt Luther 1530. jú-

lius 8-án Lazarus Spenglernek: 

„Minthogy tudni szeretnétek, hogy pecsétem jól 

sikerült-e, elmondom, milyen gondolatokat akar-

tam pecsétnyomómon, teológiám ismertetője-

gyén, megmintázni. Benne kellett lennie elsősor-

ban a keresztnek: Fekete kereszt a szívben, 

amelynek természetes színűnek (piros szív) kel-

lene lennie, hogy állandóan emlékeztessen a 

Megfeszítettbe vetett hit boldogító hatalmára, 

mert akkor leszünk igaz emberek, ha szívből hi-

szünk. Ez a kereszt fekete ugyan, megöl és fáj-

dalmat okoz, de meghagyja a szívet eredeti szí-

nében, nem semmisíti meg a természetet, hanem 

életben tartja… Az ilyen szív fehér rózsán pihen. 

Azt jelenti ez, hogy a hit örömöt, vigasztalást és 

békességet terem, tehát viruló fehér rózsákon 

vezérel bennünket. Nem úgy adja a békét és örö-

möt, mint a világ! Ezért kell fehérnek és nem pi-

rosnak lennie a rózsának. Mert a fehér a lelkek 

és az angyalok színe. Ez a rózsa égszínkék me-

zőben virul, mert az ilyen lelki és hitbéli öröm 

az eljövendő öröm előhírnöke már most a hitben 

élve és reménységben hordozva. De még nem az 

igazi öröm. Ezt a mezőt aranygyűrű veszi körül. 

Az ilyen boldogság ugyanis örökké tart a menny-

ben, nincs vége, drágább minden örömnél és va-

gyonnál, ahogyan az arany a legnemesebb és leg-

drágább ásvány.” 

Forrás: Luther-rózsa – Wikipédia 

(wikipedia.org) 

 

Ajánló 

Biblia rejtvények (androidos játék gyerekeknek és felnőtteknek) 

A biblai játék a legkisebbeknek, de akár felnőt-

teknek is szóló, nevelési és tanulási játék. A bib-

liai történetekbe kell a hiányzó puzzlekat behe-

lyettesíteni.  

Letölthető a Google Play Áruházából. 

Jellemzők: 

- Biblia puzzle gyerekeknek színes játékokkal! 

- Szórakozás gyermekeknek és felnőtteknek. 

- Játék és hanghatások és lenyűgöző képek. 

- Bibliai történetek gyerekeknek, szülőknek. 

- A játék fejleszti a finommotoros készségeket. 

 

MEGSZÁLLOTTAK (Kálvin és Loyolai Ignác) Pozsgai Zsolt filmje (2018) 

A film a reformáció 500. évfordulójára készült 

magyar játékfilm. Kálvin, a reformáció egy fiatal 

apostola, és az egyházat belülről megújítani 

szándékozó Loyolai Ignác szenvedélyes vitája 

egy képzelt találkozás keretében.  

A film tehát Kálvin Genfbe érkezésétől Lausanne 

„behódolásáig” követi végig az eseményeket. 

Vitáját Farellel, aki mindenáron itt akarja tartani. 

Loyolai Ignác érkezését, tapasztalatait, majd 

kettejük szikrázó vitáját. És még egy lényeges 

szál: Kálvin és a ferrarai hercegnő viszonya. 

Renatával való találkozása Ferrarában egy évvel 

azelőtt meghatározta Kálvin további életét. A két 

ember a rokonszenven túl valami nem földi 

vonzódást is érzett egymás iránt, nem véletlen, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Luther-rózsa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Luther-rózsa
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hogy Kálvin egész életében levelezett a 

grófnővel, sőt, nagyon sokszor fel is kereste. 

Főszereplők Szabó Máté, Lux Ádám, Nagy Nati, 

Fésűs Nelly, Quintus Konrád, Árpa Attila, Janik 

László, Orosz Csenge, Koncz Gábor, Gerdesits 

Ferenc és mások. Író-rendező Pozsgai Zsolt. A 

film huszonhat fődíjat nyert szerte a világban 

Floridától Monte Carlón át Indiáig. Ezek között 

legjobb film, közönségdíj, kritikusok díja, 

legjobb színész díjak, legjobb jelmez, legjobb 

világítás, legjobb színészi csapatmunka (Los 

Angeles). 

 

Bátran ajánljuk a film megtekintését a kedves 

Testvérek számára, ami a Youtubeon is 

megtekinthető! 

 

„Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és 

kövessétek hitüket! Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” (Zsidók 13,7-8) 

Mennyi félreértés, hazug hivalkodás, képmutató mellveregetés alkalmává lett idők folyamán ez a nap 

(mármint október 31)! Hadd legyen a saját életem a megdöbbentő példa rá. 

Először a protestánsoktól halottam a reformátorokról, s én is büszke voltam rájuk. Gyönyörködtem a 

küzdelmekben, lelkesedtem értük, mint az ökölvívókért vagy futballistákért szokás. Az ő harcuk azon-

ban nem az én harcom volt, s a rájuk való emlékezés csak a pogányságomban erősítette meg. Akkori-

ban papnak szántak. 

Később katolikusok irányították a figyelmemet a reformátorokra, s rájöttem, hogy nem lehetek csupán 

távoli szemlélője a nagy küzdelmeknek. Megtanultam tőlük harcolni mindenki ellen, aki nem olyan, 

mint én vagyok. Farizeus módjára viselkedtem. Ekkortájt én akartam pap lenni mindenáron.  

Aztán elfelejtettem a reformátorokat, mert szüntelen saját iszonyatos bűneim forogtak előttem.  Nem 

volt békességem, mígnem egyszer csak felragyogott a szívemben annak az elgyötört arca, aki tegnap, 

ma és örökké ugyanaz: a bűnökből megszabadító Jézus Krisztus. Így találkoztam ismét a reformáto-

rokkal, és testvéreimmé, barátaimmá lettek ugyanabban a kegyelemben. Hitük erősítette, tisztította, 

igazolta a hitemet. Így lettem református lelkipásztor, jóllehet mások szektásnak tartanak. 

Azóta vallom és hirdetem, hogy aki nem a megtérés, az újjászületés, a Krisztus megismerése útján 

kapcsolódik a reformátorokhoz, az vagy pogány, vagy farizeus, de semmiképpen nem protestáns hívő. 

Te tudod-e, hogy mi vagy? 

                               (Szikszai Béni: Útitárs – Bibliai elmélkedések az év minden napjára) 

 

Erős vár a mi Istenünk, Jó fegyverünk és paj-

zsunk, 

Ha ő velünk, ki ellenünk? Az Úr a mi oltal-

munk. 

Az ős ellenség Most is üldöz még, 

Nagy a serege, Csalárdság fegyvere, 

Nincs ilyen több a földön.  
 

Erőnk magában mit sem ér, Mi csakhamar el-

esnénk; 

De küzd értünk a hős vezér, Kit Isten rendelt 

mellénk. 

Kérdezed: ki az? Jézus Krisztus az, 

Isten szent Fia, Az ég és föld Ura, 

Ő a mi diadalmunk.  
 

E világ minden ördöge Ha elnyelni akarna, 

Minket meg nem rémítene, Mirajtunk nincs 

hatalma. 

E világ ura Gyúljon bosszúra: Nincs ereje 

már,  

Reá ítélet vár: Az Ige porba dönti. 

 

Az Ige kőszálként megáll, Megszégyenül, ki 

bántja; 

Velünk az Úr táborba száll, Szent Lelkét ránk 

bocsátja. 

Kincset, életet, Hitvest, gyermeket  

Mind elvehetik, Mit ér ez őnekik? 

Miénk a menny örökre. 

 

(Szöveg és dallam: Luther Márton, 1529) 
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Túrmezei Erzsébet: Ősz 

 

Uram, búcsúzik az élet,  

mert a gyümölcsök megértek,  

meleg nyárnak vége lett.  

Elszáll a vándormadár is,  

és megborzong a virág is.  

Hullanak a levelek  

aranyszínű szemfödélnek.  

Egyre csendesebb az ének.  

De borongós ég alatt  

most az őszért áldalak.  

 

Üzensz sárguló levélen,  

és elémírod az égen  

vándormadarak jelét,  

hogy mélyen szívembe rejtsem,  

vándorvoltom ne felejtsem,  

vándoroljak Tefeléd.  

Mind korábban itt az este.  

Megért a szőlő gerezdje.  

Hadd mondjak, Uram, neked,  

mindezért dícséretet.  

 

Köszönetet a ködért is,  

a lehulló levélért is,  

minden gyümölcsért a fán.  

Röptéért vándormadárnak.  

Hirdessétek, könnyű szárnyak,  

hogy van melegebb hazám!  

Át a ködön, át az éjen  

édes zengéssel kísérjen  

dérbelepte réteken  

őszi hálaénekem! 

 

„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is 

segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” (Ézsaiás 41,10) 

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 2022. november 6-án, fél 11-kor kezdődő 

Gyászolók Vasárnapjára, az Őri Református Templomba. 

Ezen az istentiszteleten megemlékezünk elhúnyt szeretteinkről, név szerint az elmúlt évben 

(2021. novemberében és decemberében) és ebben az évben egyházi szertartásssal elbúcsúztatott 

hozzátartozókról. Az istentisztelet keretében Újbori Úrvacsora is lesz. Az Úrvacsorára Bűnbánati 

hét tartásával készülünk 2022. október 31-től november 5-ig. Minden este 6 órakor lesz 

istentisztelet a templomban. 

Erre az Istentiszteletre szeretettel várjuk a gyászoló családok minden tagját. Emlékezzünk együtt! 

Dr. Pótor János lelkipásztor 

MIT JELENT REFORMÁTUSOK 

KERESZTYÉNNEK LENNI? 

 

„Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn 

kívül, aki Jézus Krisztus.” (1Korinthus 3,11) 

 

A REFORMÁTUSOK HITVALLÁSA 

Református magyar vagyok. 

Amíg élek, az maradok. 

Megígérem, megfogadom, 

hogy hitemet holtig vallom! Ámen. 
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Kedves gyülekezeti tagok! 

Szeretnénk bátorítani mindenkit arra, hogy 

írjon gyülekezetünk Üzenet című újságába. 

 

Szívesen fogadunk minden 

bizonyságtételt, beszámolót, igemagyarázatot, 

versajánlót, esetleg saját verset, s minden 

egyebet, amellyel egymás hitének épülésére 

lehetünk és az Úr dicsőségét szolgáljuk. 

 

Ragadjunk tollat, és amire Isten Lelke indít, 

vessük papírra. 
 

Gyermekistentisztelet 

Kedves Gyerekek! Ne felejtsétek el, ha 

vasárnap, akkor gyermekistentisztelet! Sok 

szeretettel várok minden óvodást és általános 

iskolást vasárnap délelőttönként fél 11-re!  

Szüleitekkel vagy nagyszüleitekkel együtt 

gyertek a református templomba, ahonnan a 

közének alatt átmegyünk a közösségi házba, a 

gyermekistentisztelet színhelyére. Lesz bibliai 

történet, ének, aranymondás, játék, udvari játék 

(hinta, csúszda)…              

  Adél néni 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lelkészi hivatal nyitvatartási rendje hétköznapokon 9 és 11 óra. 

További elérhetőségeink: telefon: 06-44/385-250 

e-mail: potorjanos@freemail.hu 

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

Facebook: Őri Református Egyházközség 

A Sarepta Református Idősek Otthona elérhetősége: telefon: 06-44/385-560 

 

Ünnepi alkalmaink 

október 31. 1800 Reformáció ünnepi istentisztelet a templomban az ifjúság 

szolgálatával 

október 31- november 5-ig 1800 Újbori úrvacsorai előkészítő istentisztelet a templomban 

november 6. 1030 Újbori úrvacsorás istentisztelet és gyászolók vasárnapja a 

templomban 

november 6. 1500 Istentisztelet a templomban 

Rendszeres gyülekezeti alkalmaink 

Vasárnap    830 Istentisztelet a Sareptában 

Vasárnap 1030 Istentisztelet a templomban, és gyermekistentisztelet a 

közösségi házban 

Vasárnap  1500 Istentisztelet a templomban 

Hétfő-Szombat   800 Reggeli áhítat a Sareptában 

Szerda 1400 Imaóra a Sareptában 

Csütörtök 1400 Bibliaóra a Sareptában 

 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 

Áldott reformációi ünnepet kívánunk minden kedves Olvasónknak! 



 

Jubileumi Konfirmáció találkozó – Pünkösdi Úrvacsora 

vétel 

Idősek Napja 

Dolgozói Kirándulás 1. csoport Gyereknap az óvodában 

Gyermek és Ifjúsági Konferencia 

Gyermek és Ifjúsági Konferencia 

Családi délután - Evangélizáció 


