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    ÜZENETÜZENETÜZENETÜZENET        
    Az Őri Református Egyházközség 

 reformációi lapja – 2019. október 

 

Az imádság ereje 

Ige: Jakab 5,13-20 

Kedves Testvéreim! 

1. A reformáció a 16. században a középkori 
katolikus egyház hibáinak a bírálatával és azokra 
adott válaszként indult meg. Luther Márton 
Ágoston–rendi szerzetes 1517. október 31-én 
Wittenbergben (Németország) kiszögezte a 
vártemplom kapujára 95 pontból álló vitairatát, 
amelyben saját álláspontját ismertette, és elítélte 
a bűnbocsátó cédulák árusítását. Bűnbocsánatot 
nem lehet pénzért vásárolni, se jó cselekedeteket 
kiérdemelni. Svájcban Zwingli Ulrich és Kálvin 
János hirdették a reformáció felismeréseit: 
üdvösséget csak kegyelemből, Jézus Krisztus 
által kaphatunk, amit hit által nyerhetünk el. A 
Biblia hitünk és életünk egyetlen zsinórmértéke. 
Október 31-e Isten dicsőségét, szentségét és 
kegyelmét hirdeti. Egy ilyen napon, 502 évvel 
ezelőtt Isten újra felragyogtatta Habakuk próféta 
örökérvényű megállapítását, amit Pál apostol a 
Rómaiakhoz (Róma 1,17) és a Galatákhoz írt 
levelében (Galata 3,11) is idéz: „Az igaz ember 
hitből fog élni.” 
A reformáció szó azt jelenti, hogy visszaalakított, 
megújított. A reformátorok célja az volt, hogy a 
bibliai normáktól eltérő egyházat visszavezessék 
az ősi forráshoz, az Isten által megmutatott és 
kijelentett útra.  
2. Bibliaolvasó Kalauzunk szerint a mai napon 
olvassuk Jakab levelének utolsó verseit.  
Elengedhetetlen, hogy lelkünket naponta 
tápláljuk Isten Igéjével. Úgy gondolom, hogy 
nagyon ritkán fordul elő az, hogy Jakab leveléből 
hangzik az Ige a reformáció ünnepén. Miért? 
Mert a levél felületes olvasása során úgy tűnik, 
hogy ellentét van Jakab és Pál apostol között a 
megigazulás kérdésében. Mit tanít Jakab a hitről? 

Azt, hogy a hit Jézus Krisztus dicsőséges Úrként 
való elfogadásával kezdődik, de nem elméleti 
meggyőződés az emberben, hanem termőerő, 
jócselekedetekre hajtó erő. Krisztussal élő 
közösségben kitartásra, bizonyosságra és teljes 
üdvösségre juttat. A cselekedetekből lesz 
nyilvánvalóvá az, hogy Isten megigazított 
valakit. A hit annyit ér, amennyit gyümölcsözik. 
Az élő hitű ember észreveszi a diakónia 
cselekvésének az alkalmait. Pál azt kérdezi: 
hogyan igazulhat meg az ember? Felelete az, 
hogy kegyelemből, hit által, tehát nem 
érdemszerzően, nem cselekedetek által. Jakab 
viszont azt kérdezi: miből lehet biztosan tudni, 
hogy Isten kegyelemből, hit által megigazított 
valakit? Így felel: egyedül a cselekedetekből, 
amiket az igazi hit megterem. 
3. Mai perikópánk az imádság erejéről tanít. 
Rendkívüli helyzetekben, szenvedésben és 
örömben egyaránt imádkozni kell. Az örömöt 
Istennek kell megköszönni, mert tőle száll alá 
minden jó adomány és tökéletes ajándék (1,17). 
A szenvedésben is Istenhez kell fordulni, de 
nemcsak a gyógyulásért kell imádkozni, hanem 
azért is, hogy adjon erőt a szenvedések 
elhordozásához, és fordítsa azokat a szenvedő 
javára. Ez a helyes magatartás a szenvedésben, és 
nem Isten vádolása.  
Az imádság Istennel való beszélgetés. 
Csodálatos ajándék és kiváltság, hogy az ég és a 
föld teremtőjével és Urával kapcsolatban 
lehetünk. Az evangéliumok gyakran tudósítanak 
arról, hogy Jézus imádkozik. Példát mutat 
nekünk. Szoros kapcsolatban van az Atyával. 
Dicsőíti Őt, erőt kér tőle, és megköszöni az 
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áldásokat. Jézus imádkozni is tanította a 
tanítványokat. „Ti azért így imádkozzatok!” 
(Máté 6,9). Így vezeti be Jézus a Mi Atyánk 
elmondását. Az imádság rendeltetése nem az, 
hogy rákényszerítse Istenre az ember akaratát, 
hanem az, hogy kinyújtott kéz legyen, amellyel 
bizalommal elfogadjuk Istenünk ajándékait.  
4. „Nagy ereje van az igaz ember buzgó 
könyörgésének.”  
Az imádság nem szánalmas vergődés, hanem 
nagy ereje van. Aháb király és felesége, Jézabel 
bálványimádásba sodorta Isten népét. Ekkor 
imádkozott Illés próféta azért, hogy ne essen 
három évig és hat hónapig az eső. Így büntesse 
meg Isten a rossz útra tért királyt és népét. Az 
ítélet után ismét imádkozott, és Isten esőt adott a 
száraz földre.  
Nagyon buzgón imádkoztak a reformátorok is. 
Luther Márton már szerzetes korában nagyon 
sokat imádkozott és böjtölt. Éjszakákon át 
virrasztott, hogy bűneitől megszabaduljon. Egy 
szerzetestársa adott neki útmutatást: olvasd a 
Bibliát és Ágoston írásait, és megtalálod a 
kegyelmes Istent. Nagyon boldog volt, amikor a 
Bibliában szólt hozzá Isten. Ujjongás töltötte el a 
szívét, amikor megértette, hogy Isten Jézus által 
mindent neki adott, csak el kell fogadnia.  
Kálvin János nagyon puritán életet élt, halála 
után nagyon egyszerű bútorokat és berendezési 
tárgyakat találtak a házában. Valaki az ágya előtti 
szőnyegre mutatott rá, az talán értékesnek tűnik. 
Alaposabb vizsgálat után kiderült, hogy a 
közepén két helyen  erősen ki van  kopva. Igen, a 
nagy tudós reformátor rendszeresen térden állva 
imádkozott. Így kapott igazi áldást genfi 
szolgálataira. Így tudott sok bűnöst megtéríteni a 
tévelygés útjáról. Bezáratta a kocsmákat, a 
mulatóhelyeket. Megtiltotta a kártyázást, a 
szerencsejátékot. Az árva gyermekek részére 
árvaotthonokat építtetett, a betegek részére pedig 
kórházakat. Fellendült a szövőipar, megindult a 
kereskedelem. Az emberek megszokták a rendet, 
a munkát, a szorgalmas életet. Egyedül Isten 
dicsőségét akarta szolgálni egész életében. 
Kálvin pecsétjén két kéz található, amely égő 
szívet tart Isten felé: Szívemet égő áldozatul 
neked adom Uram. 
5. Jézus a Hegyi beszédben a titokhoz kapcsolja 
az imádságot: 

„Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső 
szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál 
Atyádhoz, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki 
látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd 
téged” (Máté 6,6). A zaj és a csend, a 
nyilvánosság és titok egymásnak feszülő 
ellentétek. Az írástudók és a farizeusok 
kegyességük megmutatásában szerették a 
nyilvánosságot. Szívesen „kürtöltettek” (Máté 
6,2) maguk előtt az utcán, hírül adva, hogy 
milyen bőkezűen adakoznak. A nyilvános 
tetszeni akarás azonban nem alkalmas arra, hogy 
hitelesen megmutassa az Istenhez fűződő 
kapcsolat mélységét. 
A csend és a titok sokféleképpen összetartoznak. 
A titok megközelítéséhez csendre van szükség. 
Ma a zaj korában élünk. A forgalom erősödő 
zaja, a fékek csikorgása, a dübörgő zene, az 
ideges emberek kiabálása borzolja az idegeket. A 
csend belső viharokat tud lecsendesíteni, segíthet 
felismerni a szépet. A hit a csendben növekszik.  
6. A Jézus korabeli házak belső szobája az 
éléskamra volt, az egyetlen ajtóval ellátott és 
zárható helyiség. Nem lehetett átjáróház, 
pontosabban átjáró szoba, ide megfontoltan 
kellett belépni. Itt tartották a kenyérhez 
szükséges gabonát, az olajat, a fűszereket. 
Ezekkel nem lehetett könnyelműen bánni, hiszen 
az élet fenntartását segítették. Az éléskamrának 
valójában nem is a csendes jellege a 
legfontosabb, hanem a bezárhatósága. A belső 
szoba olyan hely, ahol Istenen kívül senki más 
nem lehet jelen. Az éléskamra nem üres hely, 
hanem táplálékot kínál. A reformátorok bátran 
éltek a lelki javakkal. Tegyünk így mi is. 
Belépéskor nem kell titkolni semmit, vállalhatjuk 
gyengeségeinket, bátortalanságainkat, 
szorongásainkat. Nem mi rejtjük el Őt, hanem 
Isten enged be rejtettsége közelébe. Illés próféta 
átélve a Karmel-hegyi ítélet zaját, menekülni 
kényszerült. Az Úr azonban megszólította, hogy 
álljon ki a Hóreb-hegyre „az Úr színe elé”. 
Amikor elvonult az Úr, nem volt a szélben, a 
földrengésben és a tűzben. Halk és szelíd hangon 
szólította meg a prófétát.  
Reformáció ünnepén „finomhangolásra” késztet 
Urunk, hogy megérezzük és befogadjuk a 
rejtetten jelen levő Isten hozzánk fordulását, és 
megtapasztaljuk az imádság erejét.         

Pótor János lelkipásztor 
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GYÜLGYÜLGYÜLGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐL    
36. Őri Gyermek és Ifjúsági Konferencia 

Istennek adunk hálát, hogy megszakítás nélkül 
harminchatodik alkalommal tarthattunk 
Gyermek- és Ifjúsági Konferenciát az őri 
Református Egyházközségben. Idén július 9-13. 
között került Urunk segítségével megrendezésre. 
A konferenciánk vezérfonala a Titus Hitéleti 
Alapítvány által kidolgozott ”Tetőtől Talpig!” 
című nyári gyermek evangélizációs anyag volt.  
A hét minden napján nagy volt az érdeklődés, 
minden nap több mint 60 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 
tagozatosai, valamint középiskolások) zajlottak. 
Minden reggel fél 9-re gyülekeztek a gyermekek 
és fiatalok. Az énektanulás után a napi előadásra, 
majd a csoportos bibliaórákra, barkácsolásokra 
kerülhetett sor. A hét folyamán tanulmányi 
versenyt is tartottunk. Érdemes volt a 
gyermekeknek figyelni és kreatívnak lenni, 
hiszen értékes pontokat lehetett gyűjteni a 
történetek, aranymondások, központi igazságok 
megtanulásával, totó helyes kitöltésével, a 
feldolgozott történetekhez kapcsolódó rajzok 
készítésével, az énekek megtanulásával. Tízórait 
is (hot-dog, péksütemény, szendvics, hamburger, 
gyümölcs, pizza, keksz, nápolyi) biztosítottunk 
minden nap. Esténként evangélizációs 
istentiszteletet tartottunk, melyen Mező Miklós, 
Újbátyú-Bakos egyházközségek református 
lelkipásztora szolgált. A környező településekről 
is többen részt vettek esti alkalmainkon.  
A gyerekek minden délelőtt élményekkel 
gazdagon, tanulságos történetekkel, vidám 
énekekkel a szívünkben tértek haza. A történetek 
középpontjában az állt, hogy a testünk ugyanúgy, 
mint a lelkünk, Isten ajándéka, amit Tőle kaptunk 
és nem is akármiért! Azért, hogy ebben a 
tudatban dicsőítsük az Ő nevét és uralma alatt 
tudjuk egész életünket egészen Tetőtől Talpig! 
Így beleértve a szemeimet, a füleimet, a 
kezeimet, a lábaimat is, a bennem lévő lélekkel

együtt.  
A résztvevők megismerkedhettek a Szem 
fontossága által, Jézus és Tamás történetén 
keresztül, hogy a hit az, amikor nem látsz 
valamit, de mégis tudod, hogy létezik. A második 
nap a Fül, mint az egyik legfontosabb 
érzékszervünkön keresztül a süketnéma 
meggyógyítását tanulmányoztuk, amely által a 
gyerekek megtanulhatták, hogy Jézus nyitott 
füleket akar ajándékozni számunkra, hogy 
meghalljuk Őt. A Kéz nagyon fontos testrészünk, 
amely nélkül talán nehéz lenne az életünk – 
Tábita feltámasztása által megtanulhattuk, hogy 
Isten iránti hálából segítenünk kell másoknak! 
Jézus, amikor megmosta a tanítványok lábait azt 
akarta számukra is tanítani, hogy szeressük 
azokat, akik körülöttünk élnek – így lehetett a 
szimbóluma a pénteki napnak a Láb.  
Csütörtökön családi délutánt szerveztünk, 
melyre visszavártuk a gyermekeket szüleikkel, 
nagyszüleikkel, keresztszüleikkel együtt. Itt 
lehetőség nyílt sok játékra, cso-csó-ra, ugráló 
várra, buborék show-ra, és egy kis sütögetésre is, 
ami után közösen vettünk részt az esti zenés 
evangélizációs istentiszteleten.  
Jó volt együtt barkácsolni, játszani, csocsózni, 
biliárdozni, focizni. A záró alkalom július 13-án, 
szombat 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 a középső 
csoportosok és nagy csoportosok között az első 
10 helyezett értékes könyvjutalmat kapott, és 
minden gyermek ajándékcsomaggal tért haza. 
Július 14-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 munkáját, hogy életüknek 
a vezetője Jézus Krisztus legyen és maradjon. 
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Hittanévzáró istentisztelet 

Már hagyománnyá vált gyülekezetünkben, hogy 
a tanév végén hálát adunk Urunknak a hátunk 
mögött lévő tanévért. Így 2019. június 16-án fél 
11-től lehettünk együtt a Református Hit- és 
Erkölcstanos gyermekekkel, az óvodai hittanos 
gyermekek szüleivel és a meghívott vendégekkel 
Istenünk házában.  

Az igehirdetést Perhát Levente beosztott 
tiszteletes úr tartotta. A foglalkozások a tanév 
folyamán összesen tizenegy csoportban 
zajlottak. Az iskolások és az óvodások számot 
adtak tudásukról, amelyet az elmúlt tanévben 

szereztek, legyen szó a bibliai történetekről, 
aranymondásokról, történelmi személyekről, 
énekekről. Az ünnepség végén a szereplő 
gyermekeknek Emléklappal és fagyijeggyel 
kedveskedtünk, melyet a helyi cukrászdában 
válthattak be.  

Hálát adhatunk Istennek, hogy Szentlelke arra 
ösztönözte a szülőket és a gyermekeket 
egyházközségünkben, hogy a Református Hit- és 
Erkölcstant választva még többet tudhassanak, 
tanulhassanak meg pásztorló Istenünkről.  
 Lakatos Adél  

Csillagpont az őri ifjúsággal 
2019. július 24-én egy hat fős kis csapat reggel 7 
órakor útnak indult Őrből, hogy az immár 
kilencedik alkalommal megrendezett ifjúsági 
tábor, vagyis a Csillagpont programjain részt 
vegyen. Negyed kilencre érkeztünk meg 
Debrecenbe, majd a regisztráció után azonnal 
útnak indultunk, hogy részt vegyünk az aznapi 
programokon.  

Nagyon jó hangulat várt bennünket, hiszen 
zenéltek és énekeltek a Nagyszínpadon, amibe 
mindenki bekapcsolódott. Kilenc órától Járai 
Márton teológus, lelkigondozó előadását, 
bizonyságtételét hallgattuk meg. Arról beszélt, 
hogy az egyénnek hol van a helye a 
társadalomban ma, egyes kultúrákban, más 
országokban. A Facebook, a közösségi média 
arra való, hogy önértékelésünket 
befolyásoltathassuk másokkal. Nem szabad 
magunkat bántani, csak azért, mert a közösségem 
másként tekint rám. Ez lehet az oka annak, ha 
sokan nem tudnak Istennel közösséget vállalni. 
Fontos dolog tehát, hogy érezzem, Isten 
tökéletesnek alkotott engem is, mint minden 
embert a földön.  

Csatári Bíborka tánccal fejezte ki, hogyan lehet 
Istent így is tisztelni. Prikryl Edina, aki a 
Csillagpont koordinátora volt az idei évben, 
bizonyságtételével színesítette a délelőtti 
főelőadást, mellyel nagyon nagy hatást gyakorolt 
ránk. Életünk olyan, mintha egy mérlegen lenne, 
és próbálnánk a helyes egyensúlyt megtalálni. 
Sokszor nehéz a család, a barátok, az ismerősök 
miatt, de Isten segítségével egyensúlyba tudjuk 
hozni az életünket. 

A bizonyságtételek után került sor a kiscsoportos 
beszélgetésekre, melyek 1,5 órán keresztül 

tartottak. Több mint 130 kiscsoport volt. 
Ismerkedtünk, beszélgettünk a bizonyság-
tételekről, ki milyen érzéssel, céllal jött ide. Ezt 
az ebéd követte. 

Délután 2 órától egy előadáson vettünk részt, 
amelynek az volt a címe, hogy „Biztonságos 
szex”. Egy házaspár tett tanúbizonyságot 
kapcsolatukról, milyen volt a saját életük még 
mielőtt találkoztak volna, és Isten nélkül éltek. 
Figyelmeztettek mindannyiunkat, hogy 
vigyázzunk saját értékeinkre, mert az életünk, a 
testünk az Övé, és felelősséggel tartozunk érte.  

Az előadás után a focibajnokságot néztük meg, 
melyen a résztvevők kisebb csapatokat alkotva 

mérkőzhettek meg egymással. A délután 
hátralévő részében megtekintettük a belvárost, 
ahol a Református Hittudományi Egyetemet, a 
Református Nagytemplomot és az előtti 
gyönyörű teret, majd a Stadiont is megnézhettük.  

Nagyon jól éreztük magunkat, tartalmas perceket 
tölthettünk együtt, még többet tudhattunk meg 
magunkról és Istenről. Reméljük, hogy a 
következő Csillagponton is részt vehetünk.  

       Török Dávid 
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Hittanos Délután 

2019. augusztus 29-én, csütörtökön, délután 1 
órától hittanos délután tartottunk a közösségi ház 
udvarán. Az érkezőket sokféle játék várta. Volt 
ping-pong, csocsó, tollas, foci, lehetett hintázni 
és csúszdázni is. Csonka József bácsi egyházi 
énekeket tanított meg nekünk gitár és harmonika 
kíséretében. A ráhangolódás után Adél néni és 
Lívia néni vicces játékokkal játszottak velünk, 
ami mindenkinek tetszett.  
A fárasztó játékban mindenki kimerült, és jól 
esett egy finom pohár szörp. Adél néni a 
Bibliaolvasó Kalauz szerint olvasta el az aznapi 
Igét: az Apostolok Cselekedetei 14. rész 21-28. 

verseket. Utána lehetőséget kaptunk közösen 
imádkozni. Ezt követte a finom uzsonna, amit a 
szülők sütöttek. A ropogós zöldségeken kívül 
üdítőt is lehetett választani a sült hús, kolbász és 
virsli mellé. Amint befejeztük, jó hideg eper-
vaníliás fagylaltot kaptunk desszertnek. Még egy 
kicsit játszottunk, majd sajnos haza kellett 
mennünk.  
Ez a délután mindenkinek jó ráhangolódás volt 
az iskolára, és a programok mellett Istenről is 
hallhattunk. Köszönjük a lehetőséget!   

Balázs Anna  

 

Idősek napja 
„Most pedig Istenre bízlak titeket és kegyelme igéjére, akinek van hatalma arra, hogy építsen és 

örökséget adjon a szentek közösségében.” ApCsel 20,32 
Hagyományainkhoz híven, 2019. szeptember 20-
án ismét megrendezésre került az Idősek napja a 
Sareptában. Kettős ünnep volt ez a nap: hálaadó 
ünnep a 15 éves bentlakásos Sareptáért, és Idősek 
napja. Nekünk, fiataloknak rengeteg erőt ad 
szüleink, nagyszüleink gondoskodása, szeretetük 
felbecsülhetetlen kincs számunkra.  
Minden kedves vendégünket üdítővel és kis 
ajándékkal köszöntöttünk érkezéskor, melyen 
igénk (ApCsel 20,32) olvasható, melyet lakóink 
készítettek sok szeretettel. A programunk közös 
énekléssel kezdődött: „Szívből köszönöm 
Uram”, mely dicséret a nap folyamán többször 
éneklésre került. Ezt követően Pótor János 
nagytiszteletű úr köszöntőjét és nyitó átitatat 
hallhattuk. Az Apostolok Cselekedetei 20,17-38-
ból szólt hozzánk Istenünk igéje. Nem ránk van 
bízva valaki, hanem mi vagyunk rábízva 
Istenünkre. Neki van hatalma, hogy erős hitet 

építsen minden benne hinni akaró emberben, így 
örökítve a hitet generációkon át. Ő építi 
környezetünket, életünket, testi és szellemi, 
hitbeli fejlődésünket életünk minden 
pillanatában. Legyen szó a családban, 
munkahelyen, bárhol is legyünk a világban. 
Az igehirdetés után hálaadás és megemlékezés 
következett. Emléklapot kaptak a 10 és 15 éve itt 
dolgozó munkatársak. Az áhítatot követően a 
Sarepta dolgozóinak nyitótánca következett, 
melyre nagy lelkesedéssel készültek. Czomba 
Sándorné presbiter testvérünk ünnepi alkalomra 
írt versét szavalta el. Ezután csodálatos 
citerajátékával Balázs Abigél csalt mosolyt 
mindenki arcára. Majd Vida Bálint: Elöregedett 
fa című versét gyülekezetünk tagjától, Fodor 
Pálné Margit nénitől hallhatunk.  
A következő produkcióra hatalmas lelkesedéssel 
és kitartással készültek a Sarepta lakói, 
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tanulságos jelenettel, versekkel, nótázással 
örvendeztették meg szívünket. A folytatásban a 
nyíregyházi Magdaléneumból érkező lányok 
színes produkcióját csodálhattuk meg, melybe a 
lányok szívüket, lelküket beleadták. A délelőtt 
zárása előtt a KRISZ együttes Istent dicsőítő 
fellépésben mélyíthettük hitünket. Jeligéjük: „Ne 
mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj oda, ahová 
küldtelek…!” (Jeremiás 1,6) Az ebéd előtti 
szünetben lehetőség nyílt vércukor- és 
vérnyomásmérésre is. Ezt követte az ebéd, 
mellyel lelkünk után testünket is tápláltuk.  
A délutánt az általános iskolások verses műsora 
és néptánc előadása nyitotta. Őket az 
Ezüstalkony Hagyományőrző és Nyugdíjas Klub 
követte régi slágerekből összeállított 
nótacsokrával. Végül, de nem utolsó sorban az 

idősek otthona dolgozói, illetve a házi 
segítségnyújtást végző munkatársak produkciója 
következett. Versekkel, énekekkel és jelenettel 
kedveskedtek a megjelent testvéreknek. A 
mulatozás sem maradhatott el. Ignácz Márkó 
zenész remek hangulatot, jókedvet hozott, vidám 
táncos lezárását ennek a szép napnak.  
Köszönet mindenkinek, aki bármilyen formában 
részt vett ennek a napnak a szervezésében, 
lebonyolításában. A dicsőség Istené, aki 
megsegített és megáldott bennünket ezen a 
napon. Ne visszafelé nézzünk hát a múltba, 
hanem fölfelé, arra a Krisztusra, akié vagyunk, 
aki nem múltbéli emlékeken át, hanem itt és most 
szólít meg az Ő Igéjével!                          

Czombáné Magyar Zsuzsanna 

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 21-én délelőtt, fél 11-
től. A lakók „Az aranyszőrű bárány” 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 fognak 
használni.  

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 106 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 
három csoportban tartunk hittan órát, hogy a 
kisebbek számára is eljussanak az Ige magvai.  

Hittanórák rendje óvodában, iskolában: 

Óvodai kis csoport                  kedd 1030 - 1100   
Óvodai középső csoport           kedd 1105 - 1130 
Óvodai nagy-középső csoport  kedd 1135 - 1155 

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      csütörtök 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  
Lakatos Adél Enikő (református hittanoktató) 

 

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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Bibliaóra 
Minden csütörtökön délután fél háromtól Bibliaórát tartunk a Sarepta Református Idősek Otthonában. 
A Bibliaórára nem csupán a Sarepta lakóit, hanem gyülekezeti tagjainkat is szeretettel hívjuk és 
várjuk. A Bibliaórán lehetőség nyílik közös éneklésre, az Ige tanulmányozására, imaközösségre. 

Perhát Levente b. lelkipásztor 

Ifjúsági óra 
Szeretettel várjuk a konfirmandus fiatalokat minden pénteken (kivéve tanítási szünetben) 1530-ra 
ifjúsági órára a közösségi házba.                                                                                       Lakatos Adél 

 
Mi történik a forró, boldog nyár után? 
Eljön az ősz, a hidegebb napok, az elmúlás 
Gondoljunk másként, keresztyénként az őszi napokra 
Új hónap, felöltözés, meleg ruhák a végtagokra 
Jóllehet fontos a meleg a testünknek  
Ugyanolyan megújulás kell a lelkünknek.  
Lelki próbák csak imával segíthetnek 
Áhítat, Ige, Istenre figyelés mennyit tesznek 
Sose feledd, Isten mindig veled van, jöhet bármi 
Ő az, akivel lehet szeretetben, kegyelemben járni.  
Senki nem pótolhatja a hiányt, amit érzel  
Segíteni nem lehet pusztán emberi kézzel 
Zajos életünkben állj meg egy kicsit 
Eljön a tél is, csak Istenben kell bízni 
Legyen kinn hideg, lelkünk meleg legyen mindig! 
                                      Czomba Sándorné presbiter 

Luther Márton: Dal a Bibliáról 

Hol nincs a polcon Biblia, 
üres, kietlen ott a ház; 
könnyen bejut Sátán oda, 
s az Úr Isten ott nem tanyáz. 

Azért hát ember, bárki légy, 
egy-két filléred kerül: 
egy Bibliát sietve végy 
az ördög ellen fegyverül. 

Nyisd azt föl minden reggelen, 
csüggj hittel mindenik szaván, 
merülj belé figyelmesen, 
olvasd, kutasd nap-éjszakán. 

E könyv erőt ad és vigaszt, 
s ne bánd, ha int, ha néha bánt, 
pajzs gyanánt használjad azt 
örömben, búban egyaránt. 

Szeresd e könyvet, s úgy tekintsd 
mint földi élted támaszát, 
amely ha sírodig kísért, 
számodra nyit új, jobb hazát.  
 
 

Október  

Áldott az ember,  
aki kezébe vette az Igét.  
S áldott az Ige!  
Embert formáló erő.  
Végy kézbe ma is bennünket!  
Várakozó szívvel hajlunk föléd.  
Reformáld botladozó életünk!  

Füle Lajos:  
Segíts, mert elveszek, Uram!  

Lábam sötétbe’ jár, 
előlem elsuhan 
a napsugár. 
Szívemben száz tövis sajog, 
kitépni nem lehet. 
Boldogtalan vagyok 
Tenélküled. 
Ne hagyj magamra, Istenem! 
Magamban elveszek. 
Csak egy szót szólj nekem, 
s újjáleszek! 

Füle Lajos: Bibliám 
Ha fáradt vagyok – üdítő nyughelyem. 
Ha sötét vesz körül – szava égő mécsem. 
Ha éhes vagyok – éltető kenyerem. 
Ha ellen szorongat – fegyvertársam nekem. 
Ha beteg vagyok – mennyei patikám. 
Ha egyedül állok – barát vár benne rám! 
 

Baba-mama klub 
Gyülekezetünkben továbbra is megszervezésre kerül a baba-
mama kör, melyen alkalmanként egy-egy bibliai édesanya 
életét vizsgáljuk meg közösen a Szentírásból. Az anyukáknak 
lehetőségük van tapasztalatot cserélni egymással, 
beszélgetni, és a gyerekek is nagyon örülnek egymásnak. 

Szeretettel hívok és várok minden kismamát, anyukát és 
kisgyermekét. A következő alkalom november 11-én 
(hétfőn) 10 órától lesz. Mindenkit sok szeretettel várok!  
                                                                            Lakatos Adél 
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Egyházmegyei ifjúsági tábor 
2019. augusztus 4-9 között a Nyírségi 
Református Egyházmegye II. Ifjúsági táborán 
vettem részt Hercegkúton. Ebben a táborban több 
mint 60 fiatallal lehettem együtt. A tábor témája 
egyetlen szó volt. Úton. A táborban arról 
gondolkodhattunk el Isten Igéjének a fényében, 
hogy milyen utakat járunk be életünk során, 
merre indultunk el, kikkel haladunk, és éppen hol 
tartunk most. A festői szépségű táborhely, a 
lelkileg gazdag programok és a szeretetteljes 
közösség mind-mind azt szolgálták, hogy ezen a 
héten közelebb kerüljünk Istenhez és döntést 

hozzunk életünk folytatását illetően. A reggeli 
lelki feltöltődés után gazdag sportprogramok, 
vetélkedők következtek. Minden este vendég 
bizonyságtevők érkeztek hozzánk, akik 
megosztották élettapasztalatukat, hogyan élték 
meg nehézségeiket, és amikor nagyon mélyre 
jutottak Isten hogyan állította őket fel az ő 
kegyelmének segítségével.  
A hét során sok új éneket tanultunk, új barátokat 
szereztünk, nagyon jól éreztem magam. 
Remélem jövőre is megrendezésre kerül ez a 
tábor és találkozhatunk.                      Pótor Eszter 

Keresztrejtvény 
Fejtsd meg a rejtvényt, majd a megjelölt függőleges betűkből megtudhatod, az „egyedül Istené a 
dicsőség” latin megfelelőjét. A megfejtéseket kérjük a lelkészi hivatalba eljuttatni 2019. november 
10-ig. A megfejtők között november 17-én, a délelőtti istentiszteleten ajándékokat sorsolunk ki. 

1. Kinek kell odaszánnunk magunkat? (Róma 6,13)  
2. „Ha tehát száddal Úrnak ………. Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a 
halálból, akkor üdvözülsz. (Róma 10,9)  
3. Minek a kardja az Isten beszéde? (Efézus 6,17)  
4. E bibliai könyv tanulmányozáskor jutott el Luther Márton a reformátori felismerésre: „Az igaz 
ember pedig hitből fog élni.” (Pál levele a ………….. 1,17)  
5. Kinek a ravaszságával szemben kell megállnunk? (Efézus 6,11)  
6. Milyen a gonosz nyila? (Efézus 6,16)  
7. „Minden jó ………….. és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság Atyjától száll 
alá…” (Jakab 1,17)  
8. „ A ………………. legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus 
Krisztust.” (Efézus 6,24)  
9. „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom ………..” (Filippi 4,4)  
10. „Mert a bűn ……….. a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Jézus Krisztusban, a 
mi Urunkban. (Róma 6,23)  
11. Miben kell egymást elviselni? (Efézus 4,2)  
12. Az üdvösség mijét kell felvenni a keresztyén embernek? (Efézus 6,17)  
13. „A hit tehát hallásból van, a …………. pedig a Krisztus beszéde által.” (Róma 10,17) 

1.    I S T E N N E K  
2. V A L L O D       
3.     L É L E K    
4. R Ó M A I A K H O Z   
5.   Ö R D Ö G N E K   
6.  T Ü Z E S       
7.   A D O M Á N Y    
8.   K E G Y E L E M   
9.  Ö R Ü L J E T E K   

10.   Z S O L D J A    
11.  S Z E R E T E T B E N 
12.    S I S A K J Á T  
13.    H A L L Á S    
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Gyerekeknek 
Luther Márton kiszögezi a Wittenbergi vártemplom falára 95 pontból álló tételét, melyeket a 
bűnbocsánat és a búcsúcédula-árusítás gyakorlatának kapcsán fogalmazott meg. Keresd meg a 10 
különbséget a két kép között, és színezd ki! 

     

Filmajánló – Imával nyert csaták (War Room, 2015) 

Az ima nem egyszerűen beszélgetés Istennel, 
hanem harc is. Harc, amivel lelkeket lehet 
megmenteni, házasságokat, barátságokat lehet 
megtartani, felemelni és legfőképp a Sátán 
munkáját lehet megállítani. A legjobb pedig az, 
hogy ezzel az a fegyverrel csak nyerhetünk. Az 
ima olyan eszköz a kezünkben egy halálos 
kimenetelű csatában, amivel minket nem érhet 
bántódás, mert mi teljes védelemben lehetünk. 
Az igazi harcot Jézus már megvívta a kereszten 
és győztesen került ki belőle!  
Időről időre mindenkinek szüksége van 
figyelmeztetésre, hogy rádöbbenjen mennyire 
fontos az ima és mennyire fontos lenne, hogy az 
ne legyen vérszegény. Ehhez kiváló inpiráció az 
Imával nyert csaták (War Room) című film. Egy 

házaspárról szól, akiknek mindenük megvan: 
ház, munka, gyerek, de a házasságuk kezd 
tönkremenni. Az asszony szinte az utolsó 
pillanatban ismerkedik meg Miss Claraval, aki 
megtanítja imádkozni. Az ima pedig megmenti a 
házasságukat, családjukat és az egész életüket.  
A film fő mondanivalója, hogy az imádság egy 
nagyon fontos eszköz, amit keresztények milliói 
nem vesznek kellően komolyan. Pedig ha meg 
akarjuk nyerni a hétköznapok csatáit, vagy akár 
komolyabb háborúkat is, melyek az élet 
különböző területein érnek bennünket, akkor egy 
ilyen különlegesen hatásos fegyverre szükségünk 
lesz. Ne becsüljük le, micsoda ereje van az 
imádságnak! 
 

"Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz, 

aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged." (Máté 

6:6) 
 További hírek, beszámolók és képek a honlapunkon: www.reformatusor.hu 

Facebook: Őri Református Egyházközség 
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Várj három napot! 
"Adj alkalmat Istennek, hogy segítsen!" 

Szép tavaszi nap volt. A fiatalasszonyt békesség 
töltötte el, miközben Jézus haláláról és 
feltámadásáról elmélkedett. Megállt egy 
pillanatra a lépcsőknél, amelyek a főutcára 
vezettek, és amely már tele volt munkába siető 
emberekkel. 
A régi helyén, az átjáró kezdetén ült az idős 
virágárus néni. A lába elé, egy újságpapírra 
sorakoztatta ki a friss virágokból készített 
csokrait. A néni mosolygott; idős, ráncos arca 
valamilyen belső örömtől sugárzott. A 
fiatalasszony nem sokat gondolkodva lehajolt, 
kiválasztott egy csokrot és közben megkérdezte 
a nénitől:  
– Ahogy nézem, ma boldog, ugye? 
– Miért ne lennék? - válaszolta. – Minden 
rendben van, hát nem? 
Toprongyos volt és nagyon öreg. A fiatalasszony 
ezért meglepődött a matróna válaszán. 

– Maga már évek óta itt ül. És mindig mosolyog. 
Úgy látszik, jól viseli a bajokat! 
– Aki ilyen magas életkort megélt, az nem 
kerülheti el a bajokat. Tudja, kedvesem, olyan ez, 
mint Jézus és a nagypéntek... - és akkor 
elhallgatott. – Mint micsoda? - kérdezte a 
fiatalasszony. 
– Mondom, mint Jézus és a nagypéntek... 
Amikor Jézus nagypénteken meghalt a kereszten, 
ez volt az emberiség legrosszabb napja. S amikor 
jönnek a bajok, nekem mindig ez jut az eszembe. 
Mert ilyenkor az is eszembe jut, mi történt 
harmadnap, Húsvétkor. Jézus feltámadt a 
halálból. Amikor a dolgok rosszul mennek, már 
megszoktam, hogy várok három napot, mert 
akkor valahogy minden jóra fordul. 
A fiatalasszony búcsúzóul a nénire mosolygott, 
majd továbbment. Azóta, amikor csak gondjai 
támadnak, mindig eszébe jutnak a néni szavai. 

"Adj alkalmat Istennek, hogy segítsen! Várj három napot!" 

Ünnepi alkalmaink 

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 
Szerda 1400 Imaóra a Sareptában 
Csütörtök 1430 Bibliaóra a Sareptában 

Péntek 1530 Ifjúsági óra a közösségi házban 

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. 
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