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                                   Reformációi gondolatok 

„A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk.” 

Ige: Zsoltárok 46, 1-12 

Kedves Testvéreim! 

A templomunk tornyára és a Sarepta falára rögzített molinók hosszú ideje jelzik a kettős évfordulót. 
Pontosan 500 éve kezdődött a reformáció, amikor Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes 1517. 
október 31-én Wittenbergben (Németország) kiszögezte a vártemplom kapujára 95 tételből álló 
vitairatát, amelyben elítélte a búcsúcédulák árusítását, és az egyház életének a megújítását sürgette. 
Magyar népünk örömmel csatlakozott a reformációhoz, és 450 éve megalakult a Magyar Református 
Egyház.  
A 46. zsoltárt a Sion-énekek között tartjuk számon. Sion-ének még a Zsoltárok 48, 76, 84, 87, 122 és 
132 is. Ünnepi istentiszteletünk kiemelt igéje a refrén: „A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi 
várunk” (8. és 12. vers). Valószínű, hogy a 4. vers után is olvasandó, így a refrén 3 szakaszra osztja 
a Zsoltárt. Az elsőben a teremtéstörténet, a másodikban a szent háború gondolatköre, a harmadikban 
pedig eszkatológikus váradalmak állnak. Felismerhető az ézsaiási Immánuel-jövendölés, velünk az 
Isten (Ézsaiás 7, 14; 8, 8) és Ezékiel próféta hatása is, (Ezékiel 6, 7. 14) a megismerési formula: „Én 
vagyok az Isten” (11. vers). A bizalom a zsoltár uralkodó gondolata. Ez a zsoltár ihlette Luther 
Mártont „Erős vár a mi Istenünk” kezdetű híres énekének a megírására (390. dicséret).  
A középkorban nagy szükség volt a keresztyén gondolkozásmód és az egyház megújítására. Először 
fel kellett ismerni azt, hogy mely tanítások helytelenek. Majd arra kellett rámutatni, hogyan lehet 
ezeket kijavítani. A legfontosabb kérdés az volt XVI. században is és ma is, hogy hogyan lehet az 
embernek üdvössége. A reformáció két legismertebb személye – Luther Márton és Kálvin János – 
kijelentette, hogy a megfelelő válasz érdekében vissza kell menni Istenhez, és írott Igéjéhez, a 
Szentíráshoz. A reformátorok tanításaikat négy alapelvben fogalmazták meg, amelyek keresztyén 
hitünk alapjai, és ma reformátori alapelveknek nevezzük. Mind a négy megállapítás ugyanazzal a 
szóval kezdődik: „egyedül”. Mindegyik azzal a kérdéssel foglalkozik, hogyan lehet üdvösségünk. 
Mivel ezeket a tételeket gyakran használják latinul, ezért a latin nyelvű megfogalmazást is közlöm.  

Egyedül a Szentírásból ismerhető meg az üdvösség útja. Sola Scriptura. 

A Bibliában Isten szól hozzánk. A történetekben és tanításokban megtalálható Istennek az emberhez 
szóló üzenete. Ebből megismerhetjük Istenünket és megváltásunk útját, Jézus Krisztust, aki érettünk, 
helyettünk és miattunk szenvedett a Golgotán. A hit kérdéseiben csak a Biblia fogadható el hiteles 
forrásnak. „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az 

 



igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített 
legyen” (2Timóteus 3, 16-17).  
A reformáció korában azért kellett nagyon hangsúlyozni, hogy hitünk és életünk egyedüli 
zsinórmértéke a Szentírás, mert a középkori egyház a hagyományokat egyenrangúnak tekintette a 
Bibliával. Napjainkban pedig azért fontos ezt hangsúlyozni, mert elterjedtek olyan Istennel, hittel, 
egyházzal kapcsolatos tanítások is, amelyek nem a Szentírásból származnak. A reformáció 500. 
évében is csak a Biblia a hiteles forrás, fényt áraszt és felmelegíti a szívünket.  

Egy fiatal lány szemmel láthatóan elmerülve egy kis könyv olvasásában egy gyümölcsös 
elárusítóhelynél üldögélt. Egy úr megállt, hogy gyümölcsöt vegyen, és megkérdezte, hogy mit 
olvas olyan nagy érdeklődéssel. Meglehetősen szégyenlősen válaszolta a lány:  
- Isten szavát, Uram! 
De a férfi kételkedő ember volt, azt kérdezte tehát:  
- Ki mondta Önnek, hogy a Biblia Isten szava? 
A lány gyermeki egyszerűséggel válaszolta:  
- Isten maga. 
- Isten? Lehetetlen! Hogyan mondta? Soha sem látta, sohasem beszélt vele! Hogyan mondhatta 
volna? 
A lány zavarba jött, és néhány pillanatig csendben volt. Azután felnézett és tiszteletteljesen azt 
mondta: 
- Uram, ki mondta önnek, hogy van egy Nap ott fenn, az égen? 
Az úr meglehetősen gőgösen válaszolta: 
- Ki mondta nekem? Senki. Nincs szükségem arra, hogy valaki mondja. A Nap saját maga beszél 
erről. Felmelegít engem. Szeretem a fényét. 
A lány komolyan válaszolta:  
- Világosan mondta, Uram, ami a Napot illeti. Én a Bibliát olvasom, az felmelegíti a szívemet. 
Világosságot ad. Szeretem a fényét és a melegét. Senki más, csak Isten tudja adni ezt a fényt és 
meleget, amelyet én kapok ebből a könyvből. 

Egyedül Jézus Krisztus által van üdvösségünk. Solus Christus.  

A középkorban úgy gondolták, hogy az ember saját érdemei által el tudja érni, hogy Isten országába 
kerüljön. Üdvszerző erőt tulajdonítottak az imádságnak, jócselekedeteknek és a bűnbocsátó cédulák 
vásárlásának. Közbenjárónak tekintették Jézuson kívül Máriát és a szenteket is.  
A reformátorok felismerték a Bibliát olvasva, hogy a bűnös ember nem tudja bűnei büntetését 
kifizetni. Isten azonban nem akarta, hogy az ember kárhozatra, örök ítéletre jusson. A legnagyobb 
áldozatot hozta meg Isten, amikor elküldte Fiát, Jézus Krisztust, aki magára vette bűneinket, 
szenvedése és halála által megváltást szerzett nékünk. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János 3,16). 
Csak Jézus Krisztus által van üdvösségünk. Ő az egyedüli közbenjáró Isten és az ember között. „Akié 
a Fiú, azé az élet” (1János 5,12).  

Egyedül kegyelemből van üdvösségünk. Sola Gratia. 

Bűneink büntetését elhordozni nem tudjuk. Kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk. Az üdvösségnek 
nincs emberi feltétele, csak Isten kegyelméből nyerhetünk bűnbocsánatot. Isten szeret bennünket, 
ezért kegyelmét ingyen adja nekünk.  



„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem 
cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék” (Efézus 2, 8-9). A feladatunk csupán annyi, hogy a 
felkínált kegyelmet hittel és alázattal elfogadjuk. 

Egyedül hit által van üdvösségünk. Sola Fide. 

Hit által megismerhetjük és szívünkbe fogadhatjuk Istent. Hit által fogadhatjuk el, hogy Jézus 
Krisztus megváltott.  
A hit egyrészt ismeret. Törekednünk kell arra, hogy minél alaposabb legyen az ismeretünk Istenről, 
a Biblia tanításairól és egyházunkról. A hit másrészt bizalmat is jelent Isten iránt. Minél többet tudok 
szeretetéről és kegyelméről, annál bátrabban bízom rá életemet. Nagyon tanulságos a következő 
történet:  

Egy Blondin nevű híres cirkuszi mutatványos kifeszített egy hosszú acélkábelt a Niagara vízesés 
fölött. Erős szélben is biztonsági védőháló nélkül járkált, futott és táncolt is a kötélen, az őt figyelő 
óriási tömeg ámulatára és gyönyörűségére. Egyszer fogott egy téglával megrakott talicskát és azzal 
ejtette ámulatba a tömeget, hogy könnyedén áttolta a kötélen a vízesés egyik szélétől a másikig. 
Ekkor Blondin odafordult a tömeghez, és azt kérdezte tőlük:  
- Hányan hiszik el, hogy ebben a talicskában egy embert is át tudok tolni a kötélen? 
A vélemény egyöntetű volt. Mindenki éljenzett és magasra emelte a kezét. Mindenki elhitte, hogy 
meg tudja tenni! 
Blondin tovább folytatta: - Akkor egyikük vállalkozna rá, hogy ő legyen az az ember? 
Amilyen magasba emelkedtek a kezek, ugyanolyan gyorsan ereszkedtek le. Egyetlen néző sem 
akadt, aki vállalkozott volna a hajmeresztő mutatványra, és az életét Blondinra bízta volna. 

Ne féljünk Istenben bízni. Engedelmes cselekedetekben legyen látható, hogy hozzá tartozunk.  

Egyedül Istené a dicsőség. Soli Deo Gloria. 

Egy ötödik alapelv is létezik, amely a fenti négy összefoglalása. Kávin János fogalmazta meg: 
Egyedül Istené a dicsőség. Az ember egyedüli szabadítója Isten. Ő akar megmenteni az örök haláltól. 
Ő végezte el megváltásunkat Fia által kegyelemből. Szentlelke által hitet is ajándékoz nekünk. 
„Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a 
tisztesség, a dicsőség és áldás” (Jelenések 5,12). „Jöjjetek, lássátok meg az Úr tetteit, aki bámulatos 
dolgokat művel a földön” (Zsoltárok 46,9). Megváltó kegyelmével vesz körül.  

Jó megtapasztalni ebben a jubileumi évben is, hogy „a Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi 
várunk”, aki védelmébe veszi megváltott gyermekeit. Boldogan énekeljünk Luther Márton énekét: 
„Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és paizsunk”.   Pótor János lelkipásztor 

Presbiterválasztás 
Istenünk végtelen kegyelme folytán ismét jelentős esemény előtt áll református egyházunk. 
Törvényünk értelmében megújulnak presbitériumaink, melyek szerepe nélkülözhetetlen 
gyülekezeteink és egész egyházunk kormányzásában. Egyházunk rendje szerint 6 évente újra kell 
választani a gyülekezet vezető testületét, a presbitériumot. Ennek a mostani év a határideje.  

Bizonyára ezúttal is lesznek olyanok, akik megfáradtak a lassan véget érő ciklus folyamán, esetleg 
megromlott egészségi állapotuk miatt már nem tudják vállalni a megtisztelő szolgálatot. A régi 
presbitérium tagjai közül ketten egészségi állapotukra hivatkozva lemondták a jelöltséget. 
Köszönetet szeretnénk mondani a két leköszönő presbiternek, Kovács Lajosné, Margit néninek 
és Pethő Árpádné, Valika néninek az eddigi fáradozásaikért. A többiek a következő új ciklusban 
is – esetleg már sokadszor – szívesen vállalták a presbiteri szolgálatot, de a dolgok természetéből 



adódik, hogy új presbiterekre is szüksége lesz református egyházunknak. Szükségünk lesz olyan nő- 
és férfitestvérekre, akik vállalják a szolgálatot, akik elfogadják a megtisztelő hívást, hogy az Úr 
munkatársai legyenek az ő üdvtervének megvalósításában, Isten országa építésében.  A 
presbiterválasztás 2017. november 12-én, vasárnap, a délelőtti istentisztelet keretében lesz. Minden 
gyülekezeti tagot szeretettel hívunk és várunk, hogy közösen válasszuk meg gyülekezetünk vezető 
testületét, a presbitériumot!  Mester Sándorné, Választási Bizottsági tag  

34. Őri Gyermek és Ifjúsági Konferencia 
Istennek adunk hálát, hogy megszakítás nélkül 34. alkalommal tarthattunk Gyermek- és Ifjúsági 
Konferenciát az őri Református Egyházközségben.  
Idén konferenciánk, Urunk segítségével, július 11-15. között került megrendezésre. Vezérfonala a 
Titus Hitéleti Alapítvány által kidolgozott ”Legyél te is reformátor!” című nyári gyermekevangé-
lizációs anyag volt. A hét minden napján nagy volt az érdeklődés, minden nap több mint 90 gyermek 
és fiatal vett részt a foglalkozásokon.  
A foglalkozások 3 helyszínen (Templom, Gyülekezeti ház, Közösségi ház) és három korcsoportban 
(óvodások, általános iskola alsó, valamint felső tagozatosok és középiskolások) zajlottak. 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 stb. Minden nap 
tízórait is (hot-dog, péksütemény, szendvics, sütemény, gyümölcs, gyümölcslé, keksz, nápolyi) 
biztosítottunk.  
Esténként evangélizációs istentiszteletet tartottunk, melyen Jenei Zoltán, Debrecen-Széchenyi-kerti 
lelkipásztor szolgált. A környező településekről is többen részt vettek esti alkalmainkon. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy a szomszédos településekről is érkeztek hozzánk gyermekek. A gyerekek 
minden nap élményekkel gazdagon, tanulságos történetekkel, vidám énekekkel a szívünkben tértek 
haza. A történetek középpontjában egy felszólítás állt: Legyél te is reformátor! Az idei év anyaga az 
ötszáz éves reformáció emlékére készült. Ha arra gondolunk, hogy ma is mennyire fontos az, hogy 
követendő példaképek legyenek előttünk, és az ifjabb, legifjabb nemzedékek előtt is, akkor már 
könnyebben megbarátkozunk ezzel az először nehéznek tűnő témával. 
A résztvevők a bibliai példákon keresztül megismerkedhettek a hit hőseivel, akik sokat tettek Isten 
országának épüléséért (Sola Scriptura). Annak a hitnek, amely által egyedül (Sola fide) tart meg 
bennünket, ma élő embereket is az Isten kegyelme (Sola gratia). Szüksége van ennek a világnak arra, 
hogy legyenek olyanok, akik számára mindenek felett, és mindenek előtt való Krisztus ma is (Solus 
Christus). Jó volt együtt barkácsolni, játszani, ping-pongozni, csocsózni, biliárdozni.  
A záró alkalom július 15-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, majd minden gyermek ajándékcsomaggal tért haza. Július 16-
án, 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 az ő életüknek az alapja Jézus Krisztus legyen.  Ádámné Rácz Lívia 

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

Facebook: Őri Református Egyházközség 



 

Berekfürdői többgenerációs tábor 
Most, hogy véget ért a Berekfürdői táborunk, szeretném néhány mondatban megosztani csodálatos 
élményeinket. 
2017. augusztus 7-én, hétfőn, a templom előtt gyülekeztünk. Két kilenc fős kisbusszal és egy 
személygépkocsival indult el csapatunk. Berekfürdőre fél 11-re érkeztünk meg, mindent megnéztünk, 
kipakoltunk, és elfoglaltuk a szobáinkat. Reggelit még nem kaptunk, de már finom ebéddel vártak 
minket fél egykor. Ebéd után áhítatot tartottunk és megismerkedhettünk az első bibliai szuperhőssel. 
Ezt követően eljött az ideje a strandolásnak, amit mindannyian izgatottan vártunk. A gyerekek 
többnyire a csúszdás medencében játszadoztak, a felnőttek inkább a termálvízben élvezték a 
strandolást. A strandolás után a bőséges vacsorával fogadtak bennünket szállásunkon. Ezt követően 
fél nyolckor elfoglaltuk helyünket a nagyteremben, ahol énekeltünk, imádkoztunk, és folytattuk 
tanulmányainkat az aznapi szuperhősről.  
Kedd reggeltől háromnegyed nyolckor zenés reggeli tornára került sor, majd bőséges reggeli várt 
minket nyolc órától. A reggeli áhítat, és a szuperhős történet után tettünk egy nagy sétát a városban, 
de még ebédre visszaértünk.  
Szerda délelőtt lelki frissítő együttlét után fociztunk, ami remek eredményekkel zárult. Filmnézésre 
is sor került, ami a „War Room - Imával nyert csaták” című film volt, amely nagyon tanulságos és 
elgondolkodtató lehetett 
mindannyiunk számára. 
Csütörtökön a megszokott 
napi programok zárásaként a 
Magdások énekeltek és 
verseltek számunkra, amivel 
megköszönték az együtt 
töltött örömteli időt.  
Pénteken a reggeli áhítat után 
10.40-kor indultunk haza. A 
táborban 24-en voltunk. 
A reggeli áhítatokon fél 10-kor a Bibliából olvastunk fel az aznapra kijelölt igehelyekből, az első 
Korinthusi levélből. Ezen a héten beszélgettünk Istenről és a szuperhősökről, Gedeonról, Jósiásról, 
Jeremiásról, Máriáról, mi pedig az újszövetség szuperhősei lehettünk, mint Pál, Fülöp, vagy mint a 
tanítványok (ez volt az 5. nap szuperhős üzenete). Ezután mindennap lehetőségünk volt focizni, 
játszani, sétálni, amit mindenki nagyon élvezett. 10 órakor takarodó volt, de előtte még kaptunk egy 
kis szabad programot. 
Röviden így teltek napjaink a kiránduláson, mindenki rengeteg élménnyel gazdagodott. Lelkileg 
sokat épültünk, és a Biblia mindennapi forgatásával úgy éreztük a hét végére, közelebb kerültünk 
Istenhez.  Pethő Zsóka, 8. osztályos tanuló 

Presbitertalálkozó 
A Nyírségi Református Egyházmegye presbitertalálkozójára a Reformáció 500. évében, szeptember 
17-én, vasárnap délután került sor a nyíregyháza városi gyülekezet templomában. Az egyházmegye 
78 gyülekezetéből több, mint 600 fő gyűlt össze, ebből 10-en gyülekezetünkből érkeztünk.  
A rendezvény nyitó áhítatát Gaál Sándor esperes tartotta a vakon született meggyógyításának 
történetéből. Kiemelte a gyógyult ember gyülekezet előtti bizonyságtételét, őszinteségét, és azt, hogy 



leborulva imádta Jézust. Aki megismerte az Úr Jézust, azt küldetést kapott a bizonyságtételre. A 
presbiter szolgálata szüntelenül ebben a küldetésben lenni. 
Nagy Miklós gondnok köszöntése után, Fekete Károly püspök tartott előadást, amelyben a református 
egyház elmúlt 100 évi és jelenkori helyzetét elemezte. Elmondta, hogy a két világháború közötti 
jelentős társadalmi elismertséget, kiterjedt és megbecsült egyházi életet és szolgálatot az 1950-es 
évektől a kifosztottság időszaka követte. Az egyház tulajdonait elvették, és életét a templom falai 
közé rekesztették. A hivatalos ideológia főként az ifjúságot féltette, ezért a missziót tiltották. A lassan 
puhuló diktatúrában az egyház kényszerszerepeket kapott, elsősorban a társadalmi problémák 
kezelésére, kezdve az alkoholisták és szenvedélybetegek gondozásával. Ebben az időszakban csak 
minimális egyházi életet „néztek el” a hatóságok. 
Fekete Károly a mostani időt a gyülekezetépítés idejének nevezete. Elsődleges feladat a 
léleknyomorító időszak után a lelkek ápolása, feltöltése, azok között is, akik már a gyülekezeten belül 
vannak. Foglalkozzunk mi is saját lelkünkkel, az élet nehézségei között is frissítsük, építsük, erősítsük 
azt az Úrral és az egymással való közösségben! A mai kor kihívásai között említette, hogy az 
információk áradatában tudunk-e hiteles evangéliumot továbbadni, hogy a kétirányú kapcsolatok 
korában (telefon, sms, email, facebook) tudunk-e egymással párbeszédet folytatni, és egy élményeket 
kergető társadalomban a Szentlélek élményét közösségünkben és egyéni életünkben megélni. A 
gyülekezetépítés egyik legfőbb eszközének a személyes párbeszédet, a személyes kapcsolatokat 
nevezte. Rajtunk, mindannyiunkon múlik, hogy egymás felé fordulva, egymás iránt nagyobb 
érdeklődést mutatva, tudjuk-e gyülekezetünket szeretetteljes közösséggé formálni. 
Az előadás után Talabos Endre nyírmeggyesi, Pallay Ferencné laskodi, Popovics Lajos ramocsaházi, 
Nyeste Ferenc és dr. Adorján Gusztáv nyíregyházi presbiterek bizonyságtételét hallhattuk 
megtérésükről, gyülekezeti életükről és szolgálatukról. A találkozó szeretetvendégséggel zárult. 
Köszönjük a házigazdák és a szervezők munkáját! Balázs Ottó 

Református hit- és erkölcstan, református óvodai hittan 
Az előző tanévtől minden állami és egyházi fenntartású általános iskola 1-8 évfolyamán bekerült a 
tankeretbe a hit- és erkölcstan oktatás. Hálát adunk Istennek mindazokért az áldozatos 
munkatársakért, akik a Református Pedagógiai Intézetnél hittanosaink számára színes, tartalmas, 
tanulságos tankönyv és munkafüzet családot készítettek, ami által az Isten tanítására szomjazó 
gyermekeink 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.  

Hittanórák rendje óvodában, iskolában 

Óvodai kis-középső csoport: Kedd 1030 – 1100 

Óvodai nagy-középső csoport: Kedd 11 05 – 1135 

1. osztály: szerda 5. tanítási óra 1150 – 1235 

2. osztály szerda 6. tanítási óra 1245 – 1330 

3. osztály szerda 3. tanítási óra 1000 – 1045 

4. osztály szerda 4. tanítási óra 1055 – 1140 

5. osztály szerda 1. tanítási óra 800 – 845 

6. osztály csütörtök 1. tanítási óra 800 – 845 

7. osztály szerda 2. tanítási óra 855 – 940 

8. osztály csütörtök 1. tanítási óra 800 – 845  

 

Lakatos Adél Enikő, református hittanoktató 



Lukátsi Vilma: Wittenberg, 1517 

Október utolsó napja már. 
A látóhatár fénylő napkeltet ígér: 
„Az igaz ember hitből él..." 
Az a korszakváltó hajnal  
megajándékozta a világot: 
Szöget és kalapácsot adott  
egy szerzetes kezébe. 
...Amíg a vártemplomhoz ér:  
„az igaz ember pedig hitből él..." 
- suttogja, még csak önmagának, 
de az egész világnak  
szól attól kezdve az üzenet, 
a kapura kiszögezett  
hitvallása sok éjszakának... 
A kinyitott szent Bibliának  
fölismert igazsága beszél: 
„Az igaz ember hitből él!" 

...mert fújt a Szél  
azon a kora reggelen, 
nem maradt többé rejtelem,  

hogy Isten szereti a világot 
önmaga adott váltságot érte  
Fia halála által! 
S mert Ő mindent megfizetett,  
azért nem lehet elveszett, 
senki, aki hisz Benne! 
Hisz, szeret és remél...  
„Az igaz ember hitből él!" 

Reformáció 

Mi az igazi, csodás ünnep nekünk? 
Az, hogy feltétlen keresztyének lehetünk 
Mert 500 éve történt, hogy emberek küzdöttek értünk 
Hogy a reformáció miatt szabad hittel éljünk 
Emlékezzünk a nagy emberek csodás tetteire 
És valóban méltó módon kulcsoljuk kezeinket 
Imára Értük, kik sokat tettek a hit terjedéséért  
És ezzel előidézték sok ember hívő életét  
Hisz nem gátolnak, szabadon vallhatjuk Urunkat 
Ezáltal folytathatjuk az örök életre vezető utunkat! 
                                        Czomba Sándorné, presbiter 

Idősek Napja 
„Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid.”  Példabeszédek 16,3 

Október elseje az Idősek Világnapja. Ebből az alkalomból köszöntjük mindazokat, akik egy hosszú 
élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött. Segítségükkel ápoljuk hagyományainkat, száll 
generációról-generációra a sok tudás. Szeretettel gondolunk rájuk, s nem csak ezen a napon, hanem 
az év minden napján, hisz szeretetükkel, bölcsességükkel ők is mindig a rendelkezésünkre állnak. 
Ebből az alkalomból rendeztük meg hagyományainkhoz híven a Sarepta Református Idősek Otthona 
udvarán felállított sátorban az Idősek Napját 2017. szeptember 15-én, pénteken, egész napos 
ünnepség keretében.  
2004 februárja óta működik Egyházközségünkben a Sarepta, ahol már a kezdetek óta köszöntik az 
intézményben és falunkban élő idős embereket. Az Idősek Napja az idős emberekről, az ő 
tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásunkat, szeretetünket és 
annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tagjai és mindannyiunknak nagy szükségünk 
van rájuk. Szükségünk van mindarra az élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csak ők 
rendelkeznek és a türelemre, az elfogadásra, ahogyan tanítanak bennünket. 
Vendégeink voltak a Magdaléneum lakói és dolgozói, az Ezüstalkony Hagyományőrző és Nyugdíjas 
Klub tagjai, az Őri Általános Iskola Tagintézmény tanárai és diákjai, a gyülekezet tagjai, a házi 
gondozásban résztvevők, a Sarepta lakóinak hozzátartozói, akikkel együtt mondtunk köszönetet 
megtartó Istenünknek, aki mindeddig megőrzött bennünket. 
A vendégek köszöntése után Pótor János lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket, majd megtartotta 
áhítatát, melynek vezérigéje: „Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid” (Példabeszédek 
16,3). Tiszteletes úr hangsúlyozta, hogy olyan sokszor szeretnénk kézben tartani a mi sorsunkat. Úgy 
gondoljuk, hogy mi magunknak csakis jót akarunk. Így van ez valóban? Mindig jó és áldott dolog az, 



amit kigondolunk és elképzelünk? Hiszen a gyakorlatban aztán rájövünk, hogy mégsem minden 
sikerül úgy, ahogy szeretnénk.  A jó szándék kevés, több kell, akarat, sőt még az is kevés. Isten 
áldására van nekünk szükségünk, hogy dolgaink valóban jól sikerüljenek és alakuljanak.  
Bízd az Úrra dolgaidat! Ez a nagy-nagy tanács hangzott e szép nap reggelén számunkra. Merd életedet 
letenni a mi hatalmas, áldott Istenünk kezébe. Ahogyan kedves Hallelujah énekünkben is szoktuk 
énekelni: „Hű Jézusom kezébe teszem kezem belé, Ő életem vezére, vezet hazám felé”. Csak hit által 
lehet ezt megtenni, hogy letesszük életünket élő Istenünk kezébe.  
Megteszem, ami tőlem telik, a többit pedig az Úr kezébe helyezem, és ebben a tudatban 
megpihenhetek. Bízd hát az Úrra dolgaidat és mondd: Uram, ez a legtöbb, amit adhatok, használd 
akaratod szerint, felajánlom azt neked! Az okos ember megtanulja az Úrra bízni életét, mert csak 
akkor lesz áldásban része. Ha kihagyjuk Istent az életünkből, akkor göröngyös és gödrös lesz az.  
Isten igéje arra bátorít bennünket, hogy Ő hatalmasan, szuverén módon irányít mindent, Ő az, aki 
megvizsgálja a lelkeket, aki alakítja az életutunkat, végbeviszi mindazt, amit eltervezett velünk és 
általunk is. Ezúton is köszönöm magam és a Presbitérium nevében, hogy mindig bíztató igehirdetést 
hallhatunk Nagytiszteletű úrtól, és Isten gazdag áldását kérjük életére, családjára és szolgálataira.  
Az áhítat után közös énekléssel adtunk hálát ezen a szép napon, és ezt az éneket a nap folyamán 
többször is énekelhettünk: „Bízom benned Uram Jézus”. Az igehirdetés után hálaadás és 
megemlékezés következett. Emléklapot kapott 7 munkatárs, akik 2007 óta, 10 éve dolgoznak itt.  
Az ünnepi műsorban Czomba Sándorné presbiter testvérünk versét hallgathattuk meg, majd az őri 
Bibó István Általános iskola tanulóinak műsorát nézhettük meg, akik szorgalmasan és hűségesen, 
évről évre köszöntik az időseket minden jeles alkalommal. 
Az iskolások fellépése után láthattuk a nyíregyházi Magdaléneumból érkező lányok műsorát, melyen 
látszott a rengeteg gyakorlás és a sok munka, és akiket mindig elérzékenyülve hallgatunk. Napunkat 
folytatva a Sarepta lakóinak műsora következett. Tanulságos jelenettel készültek, melynek címe a 
„Három lyány meg a Farkas Bandi”, valamint énektehetségüket is megmutatták nekünk. Ebéd előtt 
köszönthettük még Mészáros János Elek magánénekest, aki 2012-ben megnyerte a Csillag születik 
című tehetségkutató műsort, majd Szenes Iván művészeti díjat is kapott. Színvonalas műsora emelte 
a nap hangulatát. Ezután elfogyaszthattuk az igen finom és bőséges ebédet.  
Ebéd után az Ezüstalkony Hagyományőrző és Nyugdíjas Klub műsorát láthattuk, melyet nagy 
odaadással és jókedvvel adtak elő. Ezt a Sarepta dolgozóinak énekes, verses és vidám jelenetes 
összeállítása követte. A nap zárásául Kadlott Karcsi énekes produkcióját hallgathattuk, akivel a 
jelenlévők együtt énekelhettek és táncolhattak. Ezúton is köszönöm magam és Presbitérium nevében 
mindenkinek, aki jelenlétével, szolgálatával gazdagította ezt a hálaadó napot.  
„Isten azért adta nekem ezt a napot, hogy használjam fel, ahogy akarom. Elvesztegethetem, vagy 
felhasználhatom a jó érdekében. Amit ma teszek, az fontos, hiszen életemből egy napot adok érte. 
Amikor eljön a holnap, ez a nap örökre elmúlik, és itt hagy maga után valamit, amire átváltottam. Azt 
akarom, hogy ami utána marad, az nyereség legyen, s ne veszteség; jó, és ne gonosz; siker, és ne 
kudarc.”  Lőrinczné Takács Marianna, presbiter 

Itt vagyok Istenem és köszönöm az életet 
De sokan nem élhetnek meg ennyi éveket 
Ősz hajam van, és nehezen járkálok 
Segítségre itt az otthonban mindig találok 
Erőm fogytán, de ha imára kulcsolom kezem 
Kevés lenne megköszönni, amit Értem tettél Istenem 
 

Napjaim száma még akármennyi lehet 
Add, hogy azt a Te dicsőségedre élhessem 
Pár szó, egy mosoly - ez éltet engem napról-napra 
Jó lenne továbbadni azt, amit én kaptam 
Adja az Úr, hogy azt kapjuk, amit mi is adunk! 
                                    Czomba Sándorné, presbiter 
 



Kálvin élete 
Kálvin János egy Észak-Franciaországi városban, Noyonban született 1509. július 10-én és Genfben 
halt meg 54 éves korában. Kálvin édesapja szigorú jellemű, művelt ember volt. Az apa hűséggel 
taníttatta fiát. Olyan helyeken tanult Kálvin, ahol a tudást egy-egy kiemelkedő tanár biztosította. 
Tanulásának célja évtizedekig nem volt egyértelmű. Szülei először papnak szánták, majd jogásznak. 

Kálvin János 8 éves volt, mikor Luther Márton kitűzte 95 tételét Wittenbergben, így ő a reformáció 
második nemzedékéhez tartozott. Kálvin huszonévesen már jogi doktor, a latin és görög nyelvek 
mellett a hébernek - mint bibliai nyelvnek - is sok időt szentel. Édesapja halála után szakított 
egyházával, s véglegesen a Biblia által megújult hit követőjének, hirdetőjének, sőt védelmezőjének 
tartotta magát, s erre szánta erejét, idejét, egész életét. Így vállalta azt is, hogy barátjának a Sorbonne 
rektorának székfoglaló beszédét megírja. Feljelentésük nem késik, menekülniük kell. Kálvint 
majdnem elfogják a lakásán, csak barátainak szemfülessége segít, és egy kosárban engedik le az 
emeleti ablakból, hogy megmenekülhessen. Vincellérnek öltözve tudja elhagyni a várost.  

Bujdosása közben írja meg 1536-ban az INSTITUTIO-t, a Keresztyén Vallás Rendszere című fő 
művét. Latinul írta, de maga fordította le később francia nyelvre is. Ez a hitépítő írás a kegyességre 
tanít, az Isteni kegyelem megismerésének tiszteletét ébreszti fel bennünk. A kezdeti 516 oldalas írás 
6 fejezetből állt, de az 1559-es már 80 fejezetre bővült, melynek központi üzenete a Krisztussal való 
életközösség valósága. Nem az Isten létezésében való hitről beszél csupán, hanem az Istenbe vetett 
hitről, mellyel elfogadjuk őt gondviselőként, Krisztust pedig üdvözítőnkként. Tanít ebben a látható 
és láthatatlan egyházról, a kegyelmi kiválasztásról, a sákramentumokról, az imádságról. Isten igéje a 
hit tárgya, célja, s egyben alapja is.  

Az istentiszteleti rend megújítására is javaslatot tett, a keresztség, a házasság és az úrvacsoraosztás 
rendjén is változtatott.  Az istentiszteletet már nem latinul tartották, hanem nemzeti nyelven, 
megszüntették a búcsújáró körmeneteket, kikerültek a képek, szobrok a templomból - még az orgona 
is! Egy húsvét alkalmával nem akart úrvacsorát osztani annak, aki előtte éjjel dorbézolt, s persze nem 
tartotta rossznak amit tett, pedig előtte ő is megfogadta, hogy Isten igéje szerint él.  

Kálvint 2 év után elűzték a városból, túl nehéznek találták a fegyelmet. Strasbourgba ment, ahol 
hozzáláttak a zsoltárok megzenésítéséhez és egy teljesen új istentiszteleti liturgia megformálásához. 
Kálvinnak akkor még nem volt felesége - már 30 is elmúlt, ami abban a korban kivételnek számított 
-, így barátai „feleségkereső bizottságot" alakítottak, hogy egy hozzá illő asszonyt találhassanak. Egy 
holland származású, két gyermekét nevelő özvegyasszony szerénysége és alázata megragadta 
Kálvint. Ebben az özvegyasszonyban találta meg hű társát, aki mindenben segítségére volt.  

Kálvin úgy érezte, hogy rá kell bíznia magát Isten vezetésére. Sokat imádkozott és megértette, hogy 
vissza kell mennie Genfbe. Úgy érezte, hogy amit elkezdett, be kell fejeznie. Fel kell vállalni a terhet 
is, ha igaznak tartja, amit eddig leírt. Kimondta későbbi jelmondatát: „Szívemet égő áldozatul Istennek 
szentelem." Amikor visszament, ott folytatta a Biblia végigmagyarázását, ahol elűzetésekor 
abbahagyta. Haláláig Genfben tanított, dolgozott, a város javát szolgálta.  

Füle Lajos versei: 

SOLA SCRIPTURA - Egyedül az írás 
Ajándékunk 
Mindennapi ajándékunk  
az Ige, hisz vele  
Jézus adja magát nekünk: 
az Élet Kenyere. 

SOLA CHRISTUS - Egyedül Krisztus 
A valóságról  
Minden valóság Tőle van,  
Minden valóság Benne van. 
Ő a valóság énnekem:  
Jézus Krisztus az életem. 



SOLA GRATIA - Egyedül a kegyelem 
Isten kegyelme 
Ingyen kegyelme őrködik felettem,  
azért ingyen, mert megfizethetetlen,  
hisz érte semmit nem tettem s tehetnék,  
de hálás lennem mindenkor lehet még. 
 

SOLA FIDE - Egyedül a hit 
Isten ereje 
Az erőtlen ereje nő, 
ha hinni kezd, félnie nem kell, 
A hit a legnagyobb erő: 
Isten ereje az emberben. 

TOTÓ 
Üzenet újságunk lapjain Kálvin János életéről olvashatsz, ami segít a totó helyes kitöltésében. A 
megfejtéseket kérjük a lelkészi hivatalba eljuttatni 2017. november 5-ig. A megfejtők között 
november 12-én, a délelőtti istentiszteleten értékes ajándékokat sorsolunk ki. 

1. Milyen nemzetiségű volt Kálvin? 
1. svájci 2. francia X. magyar 
2. Luther Márton hol tűzte ki 95 pontból álló tételét? 
1. Wittenberg 2. Svájc X. London 
3. Hány éves volt Kálvin ekkor? 
1. 18 2. 22. X. 8 
4. Melyik ünnepen történtek miatt kellett elhagynia Kálvinnak Genfet? 
1. Húsvét 2. Pünkösd X. Karácsony 
5. Milyen álruhában menekült Kálvin Párizsból? 
1. szerzetes 2. koldus X. vincellér 
6. Hogy hívják Kálvin fő művét? 
1. Intsitutio - a keresztyén vallás rendszere 2. Genfi Zsoltárok X. Kommentár a Római levélhez 
7. Melyik évben íródott? 
1. 1436 2. 1536 X. 1836 
8. Hány fejezetből állt kezdetben ez a műve? 
1. 6 2. 52 x. 80 
8. Milyen nyelven íródott fő műve? 
1. német 2. latin X. francia 
9. Hol zenésítették meg a Zsoltárokat? 
1. Bécs 2. Strasbourg X. Debrecen 
10. Hány évet élt Kálvin? 
1. 42. 2. 54 X. 86 
11. Hol temették el Kálvint?  
1. Strasbourg 2. Genf X. Bécs 
12. Nős volt e Kálvin? 
1. Nem, soha nem nősült meg.  
2. Igen, egy özvegyasszonyt vett el. 
X. Még egyetemista korában volt menyasszonya, de őt nem vehette el. 
13. Mi volt Kálvin jelmondata? 
1. „Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koronáját” 
2. „Ha Isten velünk kicsoda ellenünk?” 
X. „Szívemet égő áldozatul Istennek szentelem.” 
13+1. Melyik magyar várost hívják „Kálvinista Rómának”? 
1. Budapest 2. Debrecen X. Sárospatak 

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! 



„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 2017. október 29-én, fél 11-kor kezdődő 

Gyászolók Vasárnapjára, az Őri Református Templomba.  

Erre az emlékező istentiszteletre a 2017. évben elhunytak gyászolóit várjuk. Az istentisztelet 

keretében Újbori Úrvacsora is lesz. Az Úrvacsorára Bűnbánati hét tartásával készülünk 2017. október 

23-tól október 28-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 

Ha a Biblia lenne a mobilom…  

Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint ahogy a mobilunkat?  
Mi lenne, ha mindig magunkkal hordanánk?  
Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk érte, ha otthon felejtettük?  
Mi lenne, ha az igékre úgy néznénk, mint az sms-ekre?  
Mi lenne, ha ajándékként adnánk?  
Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsőnként ezt vennénk elő?  
Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy nem tudunk nélküle élni a mai modern világban?  

Mert a Biblia olyan, mint a mobilunk. Összeköt Istennel, ezáltal is tudunk Vele kommunikálni, aki 
ezen keresztül is válaszol. És miért jobb a Biblia, mint a mobil? Mert soha nem kell a térerő miatt 
aggódnunk, ugyanis Jézus Krisztus a kereszthalálával megteremtette a 100%-os lefedettséget az egész 
Földön és kiontott vérével aláírta azt a szerződést, mely örökre szól, és állja minden számlánkat, így 
ingyenesen hívható.  (ismeretlen szerző) 

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 

Hétfő 1700 Énekkari próba a gyülekezeti házban 

Szerda 1400 Imaóra a Sareptában 

Csütörtök 1430 Bibliaóra a Sareptában 

Péntek 1600 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 
 



Ünnepi alkalmaink 
október 23-28-ig 1800 Újbori úrvacsorai előkészítő istentisztelet a gyülekezeti házban 

október 27. 1030 Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek számára házi 
úrvacsora előre bejelentett igény szerint 

október 29. 1030 Újbori úrvacsorás istentisztelet és gyászolók vasárnapja a 
templomban az énekkar szolgálatával 

október 31. 1800 500 éves a reformáció - jubileumi ünnepi istentisztelet a 
templomban az énekkar, gyerekek és ifjúság szolgálatával 

 


