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 „Öltözzétek fel az új embert!” 

Ige: Efézus 4,17-32 

Kedves Testvéreim! 

1. Tavaly adtunk hálát Istenünknek azért, hogy 500 éve kezdődött meg a reformáció és 450 éves a 
Magyar Református Egyház. A fényes ünnepségek már befejeződtek, de a reformátorok tanításai és 
felismerései örök érvényűek. A reformáció latin szó, azt jelenti, hogy visszaalakítás, (hit)megújítás. 
A középkorban nagy szükség volt a keresztyén gondolkodás és az egyház megújítására. El kellett 
vetni a helytelen tanításokat és gyakorlatokat (bűnbocsátó cédulák árusítása, Mária imádata…), majd 
felelni kellett a legfontosabb kérdésre, hogy hogyan lehet az embernek üdvössége. Luther Márton és 
Kálvin János, a reformáció két legismertebb személye hangsúlyozta, hogy a megfelelő válasz 
érdekében vissza kell menni a forráshoz: Istenhez, és írott Igéjéhez, a Bibliához. 

A reformátorok a Szentírás alapján négy alapelvben fogalmazták meg keresztyén hitünk alapjait. 
Mind a négy megállapítás az „egyedül” szóval kezdődik, és arra ad választ, hogyan lehet 
üdvösségünk. Egyedül Jézus Krisztus által van üdvösségünk (latinul: Solus Christus). Egyedül 
kegyelemből van üdvösségünk (Sola Gratia). Egyedül hit által van üdvösségünk (Sola Fide). Egyedül 
a Szentírásból ismerhető meg az üdvösség útja (Sola Scriptura).  

Egy ötödik alapelv is létezik, amely az előbbi négy összefoglalása. Kálvin János fogalmazta meg: 
Egyedül Istené a dicsőség (Soli Deo Gloria). Isten akarja és el is végzi megváltásunkat. Szentlelke 
által hitet ad, hogy elfogadjuk Jézus Krisztus golgotai áldozatát.  

2. Egy hete kezdtük el az Efézusi levél olvasását. Efézus nemcsak Kisázsia, hanem az ókori világ 
egyik legnagyobb városa volt. Lakóinak száma kettőszázezer körül lehetett, így Róma, Korinthus, 
Alexandria és Antiókhia után következett. Artemisz tiszteletére épült templomát a világ hét csodája 
egyikének tekintették. Pál harmadik missziói útja során közel három évet töltött a városban, mert 
megtapasztalta központi fekvésének a jelentőségét. Missziói központ lett a nagy idegenforgalmú 
város, és messze földön híre volt az efézusi gyülekezet hitének. 

A levél két fő részre oszlik. Az elsőben arról szól, hogy mit adott Isten Krisztus által az embernek, a 
másodikban pedig arra mutat rá, hogy mit vár Isten az embertől. Az egység gondolata uralkodik a 
levélben. Krisztus az egyház feje, uralma alatt egyesíti a teremtett világot, az egyházon belül és az 
egyházon kívül élő részét egyaránt. 

3. „Többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint.” A 
Bibliaolvasó Kalauz mára rendelt tanítása ez. Nagyon hasznos és elengedhetetlen a Biblia rendszeres 
tanulmányozása. Reformátoraink nyomdokain járunk, ha a Szentírást naponta, élő hittel olvassuk. 
Megtapasztalhatjuk, hogy Isten ma is szól hozzánk. Az elhívás nem légüres térben történik. Az 



embernek van előélete és van környezete. A pogányokból lett keresztyének korábban maguk is 
pogányok voltak, és környezetük most is pogány. Mindez növeli a hozzájuk eljutó kísértések súlyát. 
Nemcsak külső, hanem belső kísértésekről is szó van. 

Pál az ember bűnét az ember egyetemes meghatározottságának következményeként érti, nem pedig 
egymástól elszigetelten jelentkező vétkek sokaságából összegzi. A bűn szerves valóság, a vétkek 
ennek a tünetei. A szabadulást sem abban látja az apostol, hogy az ember esetről esetre veszi fel a 
harcot önmaga erejéből az éppen jelentkező vétkek ellen, hanem abban, ha az élete teljesen 
megváltozik. Világossá teszi, hogy a pogányság útján nem lehet tovább járni. A pogány gondolkodás 
hiábavaló, terméktelen, nem tudja igazán megragadni a valóság lényegét, nem tud eligazodni a 
világban. A pogányok elméjére sötétség borult, erkölcsi érzékük eltompult, a kicsapongás útján 
járnak. 

4. „Vessétek le a régi élet szerint való óembert!” Természetesen nem úgy áll a dolog, hogy az ember 
leszokik a hibáiról, leteszi, elhagyja bűneit, és akkor közösségbe jut Krisztussal, hanem fordítva. 
Minden előzmény nélkül kegyelemből, ajándékból jön hozzánk közel Jézus. Ebből kell levonni azt a 
következtetést, hogy most már meg kell szabadulni mindattól, ami nem fér össze Krisztussal. Ezek a 
döntések úgy történnek meg, hogy szüntelenül Krisztusra kell tekinteni, hozzá kell mérni magam, 
akiről pontos és helyes képet kapunk a Bibliában. A róla hirdetett evangéliumban maga Krisztus szól 
hozzánk. Hangsúlyos a Jézus név említése. Benne, a történeti Názáreti Jézus személyében jelent meg 
Krisztus, a Messiás. Nincs más „Krisztus” rajta kívül.  

Gyakran találjuk ebben a vonatkozásban Pálnál azt a képet, amely az új életet ruhához vagy 
fegyverhez hasonlítja, és arra buzdít, hogy vegyük fel, öltsük magunkra. A régi embert jellemző 
vétkeket pedig hagyjuk el, vessük le, dobjuk el magunktól. Sőt itt még átfogóbban fogalmaz, az egész 
óember félretételét kéri, „aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott”. A pogány, hitetlen 
életforma halállal fizet, a teljes pusztulásba vezet. A kárhozattól akar mindnyájunkat megszabadítani 
Isten. 

5. „Öltsétek fel az új embert!” Így történik meg a régi élettel való radikális szakítás, mint az új ember 
felöltözésének radikális következménye. Tudnunk kell, hogy új-emberi személyiségünket nem 
magunk alakítjuk ki, nem a mi igyekezetünk eredménye. Az új embert Isten teremti meg, ezért Isten 
szerint való ember. Isten Krisztus által formálja meg ezt a személyiséget. Életünk Urának Krisztust 
vallani azt jelenti, hogy nem vállaljuk tovább a közösséget régi életünkkel, hiába jelentkezik az napról 
napra bűnös igényeivel. Ellenben mindenben, a legkisebb dolgokban is vállaljuk a közösséget az új 
emberrel.  

Az új embert tehát Isten teremti valóságos igazságban és szentségben. Figyelmünket a valóságra 
fordítsuk. Így jutunk a csalóka ábrándok és vágyak világából a felismert és megértett valóság 
birodalmába, mert az új ember valóságban él. Ezért igaz, mert szabad a bűntől, és ezért szent, mert 
mindenestől az Istené.  

6. A további versekben az erények felsorolását olvashatjuk. A Krisztusban megváltott, újjászületett 
ember különféle élethelyzetekben megnyilvánuló „arcvonásairól” van itt szó. Mondjunk mindig 
igazat egymásnak, hiszen Isten gyermekei vagyunk mindnyájan. A nap ne menjen le haragunkkal, 
mert így helyet adunk az ördögnek. Dolgozzunk szorgalmasan, hogy a diakóniát is tudjuk gyakorolni, 
javainkból adni a szűkölködőknek. Isten Szentlelkét ne szomorítsuk meg! Bocsássunk meg 
egymásnak, ahogyan Krisztus is megbocsátott nekünk! 

A reformáció 501. évében így szentelje meg életünket, gyülekezetünket Istenünk, hogy élhessünk 
szent nevének dicsőségére, felebarátaink javára.  Pótor János lelkipásztor 
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35. Őri Gyermek és Ifjúsági Konferencia 

Istennek adunk hálát, hogy megszakítás nélkül 35. alkalommal tarthattunk Gyermek- és Ifjúsági 
Konferenciát az őri Református Egyházközségben.  

Konferenciánk idén július 10-14. között került Urunk segítségével megrendezésre, vezérfonala a 
Titus Hitéleti Alapítvány által kidolgozott ”Bibliai Honfoglaló” című nyári gyermekevangélizációs 
anyag volt. A hét minden napján nagy volt az érdeklődés, ugyanis minden nap több mint 80 gyermek 
és fiatal vett részt a foglalkozásokon.  

A foglalkozások 3 helyszínen (Templom, Gyülekezeti ház, Közösségi ház) és három korcsoportban 
(óvodások, általános iskola alsó és felső tagozatosok, valamint középiskolások) történtek. Minden 
reggel fél 9-re gyülekeztek a gyermekek. Az énektanulás után a napi előadás, majd a csoportos 
beszélgetések, barkácsolás 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. Tízórait is 
(hot-dog, péksütemény, szendvics, sütemény, gyümölcs, üdítő ital, keksz, nápolyi) biztosítottunk 
minden nap.  

Esténként evangélizációs istentiszteletet tartottunk, melyen Jenei Zoltán, Debrecen-Széchenyi kerti 
lelkipásztor hirdette az igét. A környező településekről is többen részt vettek esti alkalmainkon. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy a szomszédos településekről is érkeztek hozzánk gyermekek. A gyerekek 
minden délelőtt élményekkel gazdagon, tanulságos történetekkel, vidám énekekkel a szívünkben 
tértek haza. A történetek középpontjában az állt, hogyan foglalhatja el a mi szívűnket is az Úr Jézus 
Krisztus. Józsué elhívásától, egészen csodálatos búcsúbeszédéig vezetett bennünket az anyag. Ma is 
a világosság és a sötétség harca zajlik. A sötétség fejedelme és az élet igazi Ura egyaránt részt akar 
venni a gyermekek életében. Minden lecke bíztatásul szolgált, amit mindnyájan vallhatunk: „Ha Isten 

segít, a kőfalon is átugrom.” (Zsoltárok 18,30).  Nem mindegy, hogy a fényesség Urát engedjük be 
az életünkbe és mellette döntünk, így válhatnak aktuális felhívássá Józsué szavai: „Válasszátok ki 

még ma, hogy kit akartok szolgálni” Isten jóságos szeretetében bízva reméljük, hogy sok szülő és 
gyermek folytathatja Józsué mondatát, hogy „én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!” 



Jó volt együtt barkácsolni, játszani, ping-pongozni, csocsózni, biliárdozni. A záró alkalom július 14-
én (szombaton) délelőtt volt, amelyre minden csoport kis műsorral készült, így mutatva meg a 
gyülekezetnek és a szülőknek, hogy mit tanultak a héten. Ekkor került sor a tanulmányi verseny 
eredményhirdetésére is, ugyanis az alsó és felső tagozatosok között az első 10 helyezett értékes 
könyvjutalmat kapott és minden gyermek ajándékcsomaggal tért haza. Július 15-én, vasárnap 
úrvacsorás istentiszteleten adtunk hálát Istennek az áldásokban gazdag hétért. Reméljük emlékezetes 
napok voltak ezek a gyermekeknek, és Isten tovább folytatja bennük a Szentlélek ereje által a „lelki 
honfoglalást”, hogy valóban az ő szívükben is Jézus Krisztus legyen az egyetlen kizárólagos Úr. 
 Lakatos Adél hitoktató 

Tanévzáró Istentisztelet 

Immár hagyománnyá vált gyülekezetünkben, hogy a tanév végén hálát adunk kegyelmes 
Istenünknek, hogy egységesen mind a 8 évfolyamon és az óvodában is hinthettük az Ige magvait. 
Összesen 150 gyermek vett részt a 2017-18-es tanév hittanoktatásában. Az ünnepségünket június 11-
én, a délelőtti istentisztelet keretében tartottuk meg, melyen meghívott vendégeink, valamint a 
hittanos gyermekek szüleikkel együtt vettek részt. Az igét Pótor János lelkipásztor hirdette a Máté 
19,16-26 alapján.  

A hittanos gyermekek közül 65-en számoltak be az elsajátított ismereteikről az igehirdetés és a 
keresztelő után. Minden évfolyam számot adott az elsajátított tudásukról, amelyeket a bibliai 
történetek, az aranymondások, a fontos hitvalló történelmi személyek, valamint az énekek által 
mutattak be. Így sok ismert történet is felelevenítésre került a gyermekek által, mint például József 
az álomlátó, Dávid király történetei az Ószövetségből, Pál missziói útjai. Sok ismert ének is 
felcsendülhetett, amelyet a gyermekek a gyülekezettel közösen énekelhettek, többek közt a Mint a 
szép híves patakra; Vezess Jézusunk; Jöjj az Úr vár reád; Pillangó, ha lehetnék című énekek.  

Az ünnepség végén a szereplő gyermekek számára Emléklappal és fagyijeggyel kedveskedtünk, 
melyet a helyi cukrászdában válthattak be. Hittan tanévzáró istentiszteletünkön összesen mintegy 
200-an vettek részt. 

Hálát adunk Istennek, hogy az idei és az elmúlt tanévekben is arra ösztönözte Szentlelke által a 
szülőket és a gyermekeket, hogy a Református Hit- és Erkölcstant választva még többet tudhassanak 
meg az életet adó kegyelmes Istenünkről,  Lakatos Adél 

“Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, 

hanem örök élete legyen.” (János 3,16). 

Orgonakoncert az őri gyülekezetben 

2018. szeptember 30-án a vasárnap délelőtti istentisztelet keretében Sepsy Károly Nagytiszteletű úr, 
orgonaművész, aki 88 éves korában is még gyönyörűen játszik az orgonán, orgonakoncerttel tette 
színesebbé együttlétünket. Két éve járt utoljára közöttünk, nagy szeretettel jött most is 
gyülekezetünkbe kedves fiával együtt Debrecenből. 

Johann Pachelbel nürnbergi orgonaművész, zeneszerzőtől játszotta el a C-dúr és É-moll kantátát, 
szinte szívünket, lelkünket átjárta az az öröm, hogy ilyen művet is hallhattunk a mi gyönyörű 
orgonánkon megszólalni. Köszönjük Nagytiszteletű úr szeretetteljes szolgálatát, a jó Isten áldását 
kívánjuk életére, kedves szerettei életére és szolgálataira.  Kiss Andrásné gondnok 

 

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

Facebook: Őri Református Egyházközség  



Konfirmandus túra 

Pénteken délután 3 órakor biciklire ültünk a konfirmandusok közül hárman Adél néni vezetésével, 
hogy Rohodra látogassunk és megcsodálhassuk a dombon elhelyezkedő református templomot. 
Útközben megálltunk a Tavirózsa Pizzériánál, hogy előre leadjuk a megrendelésünket, majd útnak 
indultunk és megérkeztünk a rohodi parókia udvarára, ahol a karbantartó Jakab Sándor bácsi a fiával 
várt és egy kis vendégséggel fogadott bennünket. Ezután felmentünk a dombon lévő református 
templomhoz, amelyhez elég sok lépcső vezetett fel, de onnan fentről jól látható volt a gyönyörű 
kilátás a falura. Templomban felmentünk a karra és a különleges szószéket is kipróbáltuk, majd 
leültünk a konfirmandusok padsorába. Adél néni egy rövid áhítatot tartott a napi ige alapján, ami 
Jézussal a nagytanács előtt történt nagyheti eseményről szólt. A választott énekünk a jól ismert és 
közkedvelt „Vezess Jézusunk” kezdetű ének volt. Lelkésznő sajnos nem volt otthon, mert 
Debrecenben egy rendezvényen vett részt, de hálásan megköszönjük neki is és Sanyi bácsinak is, 
hogy megcsodálhattuk templomukat és a parókia udvarukat. Ezek után visszaindultunk a pizzériához, 
ahol már vártak bennünket a finom falatok. Egy kicsit még beszélgettünk, de mivel kíváncsiak 
voltunk hogyan néz ki a vajai tó, ezért elbicikliztünk még oda is. Sajnos a tó vízszintje valóban sokat 
apadt, de reméljük, bő esőzéssel hamar vissza fog állni a régi szépsége. Negyed 7-kor indultunk haza 
kis kirándulásunkról. Istennek legyen hála épségben és élményekkel telve érhettünk haza. Ezúton 
köszönjük Pótor János tiszteletes úrnak a finom pizzát, és Adél néninek, hogy elkísért minket ezen 
az úton.  Dara Zsófia 8. osztályos tanuló 

Református hit- és erkölcstan, református óvodai hittan 

Az Jármi-Papos-Őr Általános Iskola őri Bibó István Tagintézményében nyolc osztályában tartunk 
Református hit- és erkölcstan órákat. Összesen 100 tanuló jár református hittan órákra. Hálát adunk 
Istennek mindazokért az áldozatos munkatársakért, akik a Református Pedagógiai Intézetnél 
hittanosaink számára színes, tartalmas, tanulságos tankönyv és munkafüzet családot készítettek Isten 
tanítására szomjazó gyermekeinknek, ami által növekedhetnek református hitünkben. 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 mind a két csoportban tartunk hittan órát, hogy a kisebbek számára is eljussanak az Ige 
magvai. Az elmúlt évhez képest bővült az óvodások létszáma, így csoportbontásban, három 
csoportban valósulhat meg a foglalkozás.  Lakatos Adél 

Hittanórák rendje óvodában, iskolában 

Óvodai kis csoport: Kedd 1025–1055 

Óvodai középső csoport: Kedd 1100–1135 
Óvodai nagy-középső csoport: Kedd 1105–1135 
 
1. osztály: szerda 6. tanítási óra 1245–1330  
2. osztály: szerda 5. tanítási óra 1150–1235 

3. osztály: szerda 4. tanítási óra 1055–1140 
4. osztály: szerda 3. tanítási óra 1000–1045  
5. osztály: szerda 1. tanítási óra 800–845 
6. osztály: szerda 2. tanítási óra 855–940  
7. osztály: csütörtök 1. tanítási óra 800–845 
8. osztály: csütörtök 1. tanítási óra 800–845  

Gyermeknapi köszöntés az óvodában 

Május utolsó vasárnapja a gyermekeké. Az idei évben is a Sarepta Református Idősek Otthona lakói 
egy kis műsorral és ajándékkal kedveskedtek az óvodás gyermekeknek május 25-én délelőtt fél 11-
től. A lakók „A három öreganyó” című mesét adták elő, majd a hittan órákon már megismert 
énekekkel köszöntötték a gyermekeket, így közösen is tudtunk énekelni. A gyermekek számára 
értékes ajándékokkal kedveskedtek a lakók, amelyeket remélhetően egészséggel és jókedvvel tudnak 
használni.  



Idősek Napja 

„Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám.” (Habakuk 2,1) 

A hagyományokat ápolva ebben az évben is megszervezésre és megtartásra került az Idősek Napja a 
Sarepta Református Idősek Otthonában. Jubileumi ünnep volt a szeptember 14-ei rendezvény, hiszen 
25 éves lett az intézmény. Az udvaron felállított sátrat teljesen megtöltötték a résztvevők. Pótor János 
intézményvezető lelkipásztor köszöntötte a jelenlévőket, felidézve az Idősek Világnapja (október 1.) 
jelentőségét az életünkben. Ezt énektanulás és közös éneklés követte, az „Isten minden gyermekének” 
című éneket énekeltük többször is a nap folyamán. 

A nyitó áhítat Igéje a fenti bibliai idézet volt (Habakuk 2,1). Őrt állni időseknek, közép és 
fiatalkorúaknak egyaránt kell. Figyelve a jó dolgokra, elutasítva az életünket megrontó eseményeket. 
Szép gesztus a jubiláló dolgozók köszöntése, mely ez évben sem maradt el. Nagy örömmel vártuk a 
találkozást a Nyíregyházáról érkező Magdaléneum lakóival és dolgozóival. Műsoruk, mint mindig, 
most is szépen, jól megtervezett és előadott volt. Nagy sikert aratott a színes esernyőkkel bemutatott 
vidám, pörgős zenéjű tánc.  

Nem maradhatott el a Sarepta lakóinak előadása, mely derűt, vidámságot hozott erre a napra. A velük 
együtt éneklés nyomta el a sátor és az udvar csendjét. Majd az ünnephez kapcsolódó verset 
hallgathattunk meg Fodor Pálné és Czomba Sándorné előadásában. Színpadra lépett a Debrecenből 
érkezett Őrálló zenekar. Együtt énekeltük velük a közreadott énekeket, de azért hagytunk nekik is 
lehetőséget, hogy megmutathassák szépen csengő hangjukat. Hagyomány már, hogy évről-évre 
finom ebéddel vendégelnek meg minden jelenlévőt. A háromfogásos ebéd a testünket, míg a délelőtt 
folyamán elhangzott igehirdetés a lelkünket, hitünket hivatott táplálni, hiszen az őrt álló embernek 
mind a kettőre szüksége van. 

Népes létszámban jelentek meg a Bibó István Általános Iskola Tagintézményének tanulói tanáraik 
kíséretében. Tágra nyílt szemmel figyeltük a fiatalok gyors, zenei ütemnek megfelelő néptáncát. 
Talán eszünkbe jutott fiatalságunk, mikor a legényekkel ugyanígy jártuk a táncot egy bálban vagy 
egy szüreti mulatságon. Évente résztvevője az Idősek napi rendezvénynek az őri Ezüst Alkony 
Nyugdíjas és Hagyományőrző Klub, akik Kiss Lászlóné versével és a tagok által előadott „Tűztánc” 
bemutatásával viszonozták a kedves meghívást. 

Nehéz lehet összeegyeztetni a műsor próbáját a Sarepta dolgozóinak a munkájuk miatt. Ők 
szívügyüknek tekintik az intézményben lakók és a községben élők ellátását, gondozását. Mégis 
sikerült a nagy létszámú szereplőgárdával a szépen kidolgozott és előadott műsorukkal elkápráztatni 
a jelenlévő, szintén nagy létszámú közönséget. A fellépések sorát egy meghívott sztárvendég zárta, 
aki az idén Bunyós Pityu volt. Szívesen vállalta el a szereplést, hiszen rokoni szálak fűzik 
községünkhöz. Dalait vele énekelte a lelkes közönség és voltak, akik táncra is perdültek. 

Szeretném ez úton is megköszönni azoknak a munkáját, akik hozzájárultak a jubileumi nap 
szervezéséhez és lebonyolításához. Kérjük Istent, áldjon meg mindnyájukat nagy kegyelméből, hogy 
a tőle kapott szeretetet, türelmet, jóságot át tudjuk adni testvéreinknek és tudjuk elvégezni a ránk 
kiszabott feladatokat.  Szimicsku Istvánné, Nyugdíjas Klub vezetője 

Munkatársi kirándulás 

A Sarepta munkatársai részére minden évben szervezünk kirándulást. A dolgos mindennapok mellett 
mindenki nagyon várja, hogy egy kicsit kikapcsolódjon, feltöltődjön és felszabadultan töltsön egy 
napot azokkal, akikkel a hétköznapokon együtt nehéz fizikai, illetve szellemi munkát végez. Idén 
szeptember 7-én és 21-én került sor erre a kirándulásra. Reggel korán indultunk, úti célunk az 
Aggteleki-cseppkőbarlang volt. Részt vettünk az ún. Közép-túrán, s közel 100 percet tölthettünk a 



színpompás cseppkőoszlopok, zászló-, függő- illetve álló-cseppkövek között. A barlangból kiérve, 
fákkal övezett, kanyargós erdei ösvényen jutottunk el egy forráshoz és pár percnyi séta után a Jósvafői 
Tengerszem tóhoz. A tó oldalánál megtekintettük a halkan csobogó vízesést, melynek erejét 
természetes energiaforrásként hasznosítják a közeli barlangok kivilágítására. Rácsodálkozhattunk 
Isten teremtő hatalmára, a minket körülvevő természeti kincsekre. A túra után finom ebéd várt 
bennünket. Ezt követően Szalonnára látogattunk el, ahol megtekintettük a református templomot.  

A következő állomás az Edelényi Kastélysziget volt. Az 1716-ban épült kastélyt nemrég újították fel. 
A tárlatvezetés keretében nagyon sok érdekes dolgot tudhattunk meg a kastély történetéről és 
birtokosairól. Az estét bőséges vacsorával és hangulatos beszélgetéssel zártuk. Kissé elfáradva, de 
sok szép élménnyel tértünk haza. Repelikné Miksi Andrea 

Berekfürdői csendeshét 2018. október 08-12. 

Hétfőn reggel indultunk el, nyolcan egy új cél felé,  
Vágyakozó szívünk vitt bennünket az Úr Isten elé. 
Az ősz ezerszínű koronáján megcsillant a fénysugár 
Tudtuk, úti célunk végén a Megbékélés Otthona vár. 

Autóbusszal, negyven ketten utaztunk, két órán keresztül át, 
Nagydobos, Papos és Jármi testvérekkel énekeltük a szent imát. 

Első este Gaál Sándor esperes Úr nyitotta meg a hetet, 
Megköszönte az Úrnak, hogy összegyűjtött bennünket. 
Boldogságban, énekléssel, - teltek a napok, szent békével. 
Reggeli után hű áhítattal, - szólt az ének csengő hanggal.  

Ki nem volt ott, fel sem foghatja ésszel, mily boldogság önt olyankor el,  
Mikor 178 emberből álló kórus énekel, hálaimát zeng, és irgalmat így nyer el.  
Ének tanulás után, igét hallgatunk, a szent imában „Róla” hallhatunk. 
Néma csendben az Úristen felé fordulunk, Tudjuk, hogy „Véle” egy test, s lélek vagyunk. 

Koós Csaba és testvére Koós Lóránt, a két lelkipásztor, 
Egész héten e nagy nyájból, egységes csapatot kovácsol.  
Sinkóné Páricsi Babett- és Lipták Pál tiszteletes,  
is tart egy-egy szívhez szóló istentiszteletet. 

Szabó Pál és felesége énekeket tanítanak, 
gitárral és furulyával színesítik, gyönyörű szép hangjukat.  
Egy ötödéves teológus is kísérte, a mindennapi éneket,  
Csonka József éneke és zenéje, festi alá a színeket. 

Szabadfoglalkozáson, mindenki azt tehette,  
ami néki a legkedvesebb szórakozást jelentette.  
Filmet nézett, igét hallgatott, vagy imádkozott,  
Fürödhetett, beszélgetett, vagy éppen sétálhatott jó nagyot. 

A jó Isten kegyelméből egész héten ragyogó napsütésben részesülhettünk, 
Megismertük az ingyen ölelés fogalmát, melyben egymást köszöntöttük. 

Végül, Koós Csaba lelkipásztor által felolvasott 139. zsoltárral teljesedett ki a csendes hét,  
Felolvasom, bízva abban, hogy mások is velem együtt magukénak érezzék. 
Mindannyiunk nevében köszönöm meg Pótor János Tiszteletes Úrnak e csodás hetet, 
Kívánunk a gyülekezet életére még élhetőbb Istenhez hű életet!  

 
 
 



Ezzel a verssel köszöntöttem Berekfürdőn a kedves Testvéreket. 

Köszönöm, hogy közöttetek lehetek! 

Kedves nénik, kedves bácsik, Idősödő emberek,  
köszönöm a Jó Istennek, hogy újra közöttetek lehetek! 
Köszönöm, hogy vagytok nekem, boldogság ez én nekem, 
minden évben e napon, szebbé válik életem. 

Felidézem apám, anyám, milyen volt az régen, 
mikor még a boldogságban ott voltak ők nékem.  
Hazaérve iskolából, munkából, vagy buliból,  
vártak ők és megkérdezték, kislányom, na mondd, mi volt?! 

És én mondtam, csak meséltem, sorra el a sztorikat,  
örültek, hogy boldog voltam, beszélgettünk nagyokat.  
Azóta már sok idő múlt, elszaladtak az évek, 
édesanyám, édesapám rég itt hagyott békében. 

Fenn vannak a magas égben, onnan nézik életem, 
gondolatban és a szívben itt vannak mindig velem.  
Jó lenne, ha megbecsülné mindenki a szüleit,  
hisz az, hogy most van, nem köszönhető csak nekik. 

Jól mondják, hogy addig szeress, amíg ezt megteheted, 
mert ha elmúlik az élet, nem lesz más, csak emlékezet. 
Szeressük hát egymást addig, amíg csak lehet,  
boldogságot adni, s kapni a legszebb jócselekedet! 

  Kiss Lászlóné presbiter 

Reformáció! 
Régen voltak és ma is vannak kételkedő emberek 
Egy rossz szó és tönkremehetnek vele életek 
Fogadd be Jézust és nem lesz kétség szívedben 
Ott legyen az erő, szeretet és nyugalom a hitedben 
Rátalálhatsz az örök boldogságra az életben 
Mert Rajtad áll: az Úré vagy a Sátáné az életed 
Átmentünk egy őszi hónapba, mely a legszebb nekünk 
Csak gondolj a Reformációra, hogy keresztyének lehetünk 
Itt van a Biblia és két kezed, hát kulcsold imára most 
Ó ne mondd, hogy a Reformáció bárkinek hiába volt! 
  Czomba Sándorné presbiter 

 

Túrmezei Erzsébet: 
A minden, az minden! 

“Minden gondotokat őreá vessétek” 
1Péter 5,7 

“Minden lehetséges a hívőnek” 
Márk 9,23 

“Mindenre van erőm a Krisztusban” 
Filippi 3,20 

“Mindenért hálát adjatok” 
Efézus 5,20 

Minden gondomat rád vethetem. 
Nem csak az apró-cseprő gondokat, 

a nagyobbakat is. 
Nem csak a nagyokat, nehezeket, 

a legkisebbeket is! 
Mert a minden, az minden! 

És minden lehetséges, ha hiszek. 
Lehetetlen, megoldhatatlan, 

Elérhetetlen nincsen! 
Mert a minden, az minden! 

És Tebenned mindenre van erőm. 
Mindenre, sokra, kevésre, 

szűkölködésre és bővölködésre… 
Testvérek terhét vállamra vennem, 

Teeléd vinnem! 
Mert a minden, az minden! 

S mindenért hálát adhatok. 
Derűs napok, borús napok, 
Örömök, szenvedések… 

Mindet azért adod, 
Hogy cél felé segítsen. 

Mindenért hálaéneket mondhatok. 
Mert a minden, az minden! 

 

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 

 

Kedves gyülekezeti tagok! 

Szeretnénk bátorítani mindenkit arra, hogy írjon 
gyülekezetünk Üzenet című újságába. 

Szívesen fogadunk minden bizonyságtételt, 
beszámolót, igemagyarázatot, versajánlót, 

esetleg saját verset, és minden egyebet, 
amellyel egymás hitének épülésére lehetünk és 

az Úr dicsőségét szolgáljuk. 

Ragadjunk tollat, és amire Isten Lelke indít, 
vessük papírra. 



 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 2018. november 11-én, fél 11-kor kezdődő 
Gyászolók Vasárnapjára, az Őri Református Templomba.  

Erre az emlékező istentiszteletre a 2017. decemberében és a 2018. évben elhunytak gyászolóit várjuk. 
Az istentisztelet keretében Újbori Úrvacsora is lesz. Az Úrvacsorára Bűnbánati hét tartásával 
készülünk 2018. november 5-től november 10-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 

Kedves gyülekezeti tagunk jutatta el hozzánk 

„Nincsen tövis nélkül rózsa!” 
-sóhajtottam fel lankadtan, 

ha égő sebeket kaptam, 
boldog, szép utakat róva. 

Most dühöngő viharban is, 
akárhány tövis sebezzen, 
hála szólal a szívemben: 

„Rózsa nélkül nincsen tövis!” 

Ez az áldás kíséri a szívet, ha megtanul hálát adni. Megtanul! Mert mint kisgyermekeinknek, Isten 
öreg gyermekeinek is úgy kell sokszor megtanulniuk a megköszönést. Hányszor kérdezi az édesapa, 
hányszor figyelmezteti az édesanya a kicsi gyermeket, ha kapott valamit: „Mit kell mondani?” S néha 
sok időbe telik, mire a kis emberpalánta megtanulja ezt a legelemibb illemszabályt, és hangosan, 
természetesen kimondja: „Köszönöm!” Mennyi időbe telt ugyanez – mélyebb értelemben – a te 
életedben és az enyémben! Hányszor tekintettük szinte magától értetődőnek azt, amit csak később 
tanultunk meg Isten jósága csodájaként látni és értékelni! A szükségnek kellett bennünket hálaadásra 
tanítania. Az alázatosságnak kellett először szívünk kertjében kinyílnia, hogy aztán a hála édes 
gyümölcse is megteremhessen.  
Az öröm napfényében nem nehéz hálát adni, bár akkor is sokszor megfeledkezünk róla. Ahhoz 
azonban, hogy nehézségekért, utaink keresztezéséért, Isten teljességre segítő, tisztító munkájáért is 
hálát adjunk, kegyelemre van szükségünk, méghozzá gyakorlatra a kegyelemben. Alázatosságért 
imádkoztunk; Isten a megaláztatás útján hallgatott meg bennünket.  
Gyakoroljuk magunkat abban is, hogyha Isten bölcs akaratából eltűnik életünkből a földi boldogság, 
arra ne csak fájdalommal, hanem hálával emlékezzünk. Ha előrementek, akiket szerettünk, s 
magányosabb és szegényebb lett az életünk, mienk marad nemcsak azoknak a kedves embereknek az 
emléke, hanem életük áldása is. Ami örök értékű, az örökké megmarad. Dora Lappard 

Lukátsi Vilma: Búvópatak 

Mivel azt mondta a Mester 
azon a lombsátor-ünnepen: 
– "Jöjjetek, aki hisz bennem,  
abból élő víz folyamai 
ömlenek" 

– az az élő víz ma is csörgedez, 
immár kétezer éven át 
a Bibliát olvasók és élők 
hitében. 

– És mégis milyen szomjas a 
világ! 

Mintha az a víz nem is folyna, 
mintha útját elzárták volna 
régen! 

…alvó századok szívgödrében 
dobbant az élet jeleképpen: 
"ketten vagy hárman az én 
nevemben" 
csak úgy titokban, ismeretlen… 

Olyan volt, mint a búvópatak: 
itt-ott fák gyökerét mosta, 
vagy mohos boltkövek alatt 

apadt-dagadt, 
ahogy a szent Forrás táplálta. 
Ha valami az útját állta, 
újra eltűnt a mélyben, 
éjben. 

De volt egy októberi hajnal, 
amikor szikla-zúzó morajjal 
lelte meg útját: felszínre tört… 

És áldottabbá lett akkor a Föld! 



Keresztrejtvény 

Fejtsd meg a rejtvényt, majd a megjelölt függőleges betűkből megtudhatod egy olyan ember nevét, 
aki személyiségében, életében átélte a teljes átváltozást, a „reformációt”. 
1. Samáriában hirdette Isten igéjét. (ApCsel 8,5) 
2. Vámszedő, aki fára mászni sem szégyellt, csak hogy láthassa Jézust. (Lukács 19,2-4) 
3. Istenfélő bíborárus asszony. (ApCsel 16,14) 
4. Nehezen hitte el, hogy Jézus valóban feltámadt. (János 20,24-25) 
5. Háromszor is megtagadta Jézust, később mégis mártírhalált halt. (Lukács 22,54-62) 
6. Péter apostol „korábbi neve”. (Máté 10,2) 
7. Hol kell lakoznia Krisztusnak? (Efézus 3,17) 
8. Felesége a tiltás ellenére hátranézett menekülés közben. (1Mózes 19,26) 
9. Titokban ment el Jézushoz, hogy az újjászületésről kérdezze. (János 3,1-2) 
10. Négy napig volt halott, mielőtt Jézus feltámasztotta. (János 11,14-17) 
 

1. F Ü L Ö P           

2.    Z Á K E U S       

3.     L Í D I A       
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6.  S I M O N          

7.     S Z Í V E T E K B E N 

8.   L Ó T           

9.  N I K O D É M U S      

10.     L Á Z Á R       

 

Kedves Gyerekek! 

Sok-sok évvel ezelőtt, 1517. október 31-én, 
Luther Márton kifüggesztette kilencvenöt tételét 
a wittenbergi vártemplom kapujára. Gondolatai 
hatalmas átalakulást hoztak az Egyházban, amit 
összefoglalva reformációnak, újjáalakításnak 
nevezünk. Idézzük fel a reformáció első napját az 
alábbi kis játékkal! Jelöld be ceruzával, melyik 
úton mehet Luther a vártemplom kapujához! 

A megfejtéseket kérjük a lelkészi hivatalba 
eljuttatni 2018. november 11-ig. A megfejtők 
között november 18-án, a délelőtti 
istentiszteleten értékes ajándékokat sorsolunk ki. 

 

 
  



Ünnepi alkalmaink 

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

november 5-10-ig 1800 Újbori úrvacsorai előkészítő istentisztelet a gyülekezeti 
házban 

november 9.  1030 Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek számára 
házi úrvacsora előre bejelentett igény szerint 

november 11. 1030 Újbori úrvacsorás istentisztelet és gyászolók vasárnapja 
a templomban  

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 1400 Imaóra a Sareptában 
Csütörtök 1430 Bibliaóra a Sareptában 

Péntek 1600 Ifjúsági óra a közösségi házban 

Megegyeztünk 

Az öreg George Thomas lelkészként szolgált egy New England-i városkában. Egy vasárnap nagy, 
üres kalitkával a kezében ment fel a szószékre. Az emberek összenéztek és felhúzták a 
szemöldöküket, amikor beszélni kezdett:  

– Tegnap, ahogy a városban sétáltam, megláttam egy kisfiút, ahogy egy nagy kalitkát lóbált a 
kezében. A kalitka aljában három kis mezei madárka volt, dideregtek a félelemtől. Megszólítottam: 
– Mit csinálsz ezekkel a madarakkal? – Hazaviszem őket, incselkedek velük, kihúzom a tollaikat, 
hogy elkezdjenek verekedni egymással. Nagyon jól fogok szórakozni! – Ha meguntad ezt, mit 
csinálsz velük? – Szerzek egy macskát! Ő is szereti a madarakat. Odaadom neki mindegyiket.  

Egy pillanatig elgondolkoztam, majd megkérdeztem tőle: – Mennyit kérsz ezekért a madarakért, 
fiam? – Talán Ön megvenné? Nem is szépek! – csodálkozott. – No, mennyit kérsz értük? – 30 dollár! 
– vágta rá. Belenyúltam a zsebembe és kifizettem az árat. A fiú eltűnt, én pedig a város szélén 
elengedtem a madarakat. Ezért ma a szószékre már az üres kalitkát hoztam.  

Tudjátok, egy napon Jézus és a Sátán beszélgetett. A Sátán dölyfösen, büszkén így szólt: – 
Megszereztem az összes embert a földi világban. Olyan csapdát állítottam, aminek senki sem fog 
tudni ellenállni. – Mit csinálsz velük? – kérdezte Jézus. – Jól fogok szórakozni! Megtanítom őket 
arra, hogyan házasodjanak össze, és hogyan váljanak el. Megtanítom őket arra, hogyan kell gyűlölni 
egymást, és nagy fájdalmakat okozni egymásnak. Biztatom őket, hogy igyanak, káromkodjanak, és 
szitkozódjanak. Megtanítom őket fegyvereket készíteni és ölni. Nagyszerű lesz! – lelkendezett. – És 
ha már mindezt megunod, mit teszel velük? – kérdezte Jézus. – Megölöm őket – mondta a Sátán.  

– Mit kérsz az életükért? – kérdezte Jézus. – Ugyan, ezek az emberek értéktelenek! Gyűlölni fognak, 
leköpnek, megátkoznak és megölnek. Meg fogod bánni ezt az üzletet! – Mennyit kérsz értük? – 
kérdezte Jézus. – A véredet, az összes könnyedet és az egész életedet! 

 Jézus így szólt: – Megegyeztünk. Aztán kifizette az árat. Így lettek szabadok az emberek. A lelkész 
felemelte a kalitkát, és lejött a szószékről. 



 


