
„Eljöttünk, hogy imádjuk őt.” 

(Máté evangéliuma 2,2) 

 ÜZENET 
  

 

 

Az Őri Református Egyházközség karácsonyi lapja - 2021. december 

 

Túrmezei Erzsébet: ZSOLTÁR KARÁCSONYRA 

 

Uram, örül és vigad a szívem. 

Dalok zendülnek benne rólad 

s hál’adó himnuszok,  

hogy jászolban születtél. 

Azon vigadozom, 

hogy jászolban születtél, 

nem puha palotában. 

Selyem és cifra bársony 

körül lágy hódolattal 

nem fogta gyenge tested. 

Értelmetlen szemekkel 

szelíd juhocskák lestek. 

Szegénységben születtél 

és a szívtépő nyomorban. 

 

Szegény, üres a szívem 

azért merem én mégis 

a színed elé vinni, 

azért merem én hinni, 

hogy lakhelyed lehet 

a szomorú és árva. 

Az minden reménysége, 

hozsannás vigassága, 

hogy jászolban születtél, 

megváltó Istenem. 

Azért zendülnek át 

téged dicsérő, boldog énekek, 

halk glóriák szegényes szívemen. 
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Karácsonyi gondolatok 

 

Ige: Máté 2,1-2 

Kedves Testvéreim! 

 

Nagy szeretettel köszöntöm az Üzenet minden kedves Olvasóját 2021. 

Karácsonyán.  

A napkeleti bölcseket egy fényes csillag vezette el a karácsonyi 

esemény helyére, Betlehembe. Ezekről a tudósokról sok színes történet, 

vers és népdal szól. Abból, hogy háromféle ajándékot vittek Jézusnak, 

sokan arra a következtetésre jutottak, hogy hárman voltak. Az V. 

században már azt is tudni vélték, hogy királyok voltak. A VIII. 

században már nevet is kaptak: Gáspár, Menyhért és Boldizsár. 

Elterjedt az a feltételezés is, hogy az akkor ismert három földrész 

háromféle színű emberiségét képviselik.  

Mindezekről azonban nincs szó a Bibliában. A Máté evangéliumában 

azt olvashatjuk: „Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben 

Heródes király idején, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, 

és ezt kérdezték: Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert 

láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” 

Nem voltak tehát királyok, nem tudjuk, hogy hányan voltak és a nevük 

sincs feljegyezve a Bibliában. Hajlamos az ember kiszínezni a bibliai 

történeteket, s végül a betoldás fontosabbá válik, mint az eredeti szöveg. 

Se hozzátenni, se elvenni nem szabad Isten Igéjéből. 

Valószínű, hogy Babilóniából jöttek, ahol sok zsidó maradt a fogság 

után is, és sokat beszéltek Izráel reménységéről. Arról, hogy 

megszületik majd egy nagy király az ő népükből, aki az egész 

emberiség számára áldást, szabadulást és békességet hoz.  

Karácsonyi ünneplésünk során kövessük a napkeleti bölcseket az 

útjukon. Igénk alapján útjuk három szakaszát különböztethetjük meg.  

1. Otthonuktól Jeruzsálemig. 

Nagyon messziről indultak. Valószínűleg több mint ezer kilómétert 

tehettek meg. Miért vállaltak ilyen hosszú, nehéz és küzdelmes utat? 

Nyilván azzal kezdődött az elhatározás, hogy a fogság után ottmaradt 

zsidók komoly missziót végeztek. Elmondták az égitesteket imádó 

pogány embereknek, hogy van egy láthatatlan Isten, aki teremtette a 

világot, aki nagyon szeret mindenkit. Az erőteljes zsidó gyülekezetek-  
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ben elevenen élt a Messiás-váradalom, s ezt nem titkolták az őslakosság 

előtt sem.   

Az is bizonyos, hogy Isten ébresztett vágyakozást a szívükben. Mások 

is hallhattak erről a reménységről, de talán nem vették komolyan. A 

bölcsek szívében viszont visszhangra talált. Vágyat ébresztett bennük, 

s gondolkodni kezdtek azon, hogy meg kellene ismerni ezt a Szabadítót. 

Végül az égi jelek is felhívták a figyelmüket a nagy Király 

megszületésére. Az Ő csillagát látták. Egy olyan csillagot, amit azelőtt 

soha nem láttak. A betlehemi csillag valószínűleg a Jupiter és a 

Szaturnusz találkozása a Hal jegyében. Ez a ritka jelenség csak minden 

749. évben fordul elő. Az ókori Közel-Kelet egyik csillagászati szótára 

szerint Jupiter az uralkodó, a Szaturnusz Izráel, a Hal pedig az utolsó 

idők szimbóluma. Ezért keresték a napkeleti bölcsek az utolsó idők 

nagy királyát Jeruzsálemben. Ez a fénylő csillag jelezte a világ 

legnagyobb eseményét, hogy az Ige testté lett. Így használ fel Isten 

minden eszközt arra, hogy akiket magához akar hívni, azokat elindítsa 

a hozzá vezető úton, akármilyen messziről is induljanak el. 

Lelkileg is nagyon messziről indultak ezek a bölcsek. Az ókori kelet 

legjellemzőbb vallásos hiedelme a végzet volt, hogy az ember sorsa 

meg van írva a csillagokban, ezért az égitesteket imádták. 

Milyen messze van ez az igaz Isten imádásától. Drága karácsonyi 

üzenet, hogy ilyen messziről is el lehet jutni az egyetlen Isten 

megismeréséhez. Aki után Isten mentő szeretete, türelme kinyúl, azt Ő 

magához vonzza akármilyen messziről is. Bármilyen ,messziről 

indulhat valaki Istenhez, megtalálhatja Őt. A teljes tudatlanságból, 

tájékozatlanságból, hitetlenségből is. De a hamis hitből, üres 

vallásosságból is, bűnök sötétségéből is. Bármilyen messze is van 

valaki Istentől, mégis eljuthat hozzá.  

Az, hogy mi ma karácsonyt ünneplünk, annak a fényes bizonyítéka, 

hogy Isten szeretete megszólított minket. Ő vonz magához minket. Ő 

akar elindítani, kihívni onnan, ahol vagyunk, bármilyen messze tőle.  

Örömtelen és félelmekkel teli vallásosságból a boldog bizonyosságra 

hív, hogy megtapasztaljuk: „Akik Istent szeretik, azoknak minden 

javukra szolgál” (Róma 8,28). Kihív a magunk Babilonjából, torz, 

hiányos hitéből vagy teljes hitetlenségéből. Akármilyen messziről el le- 
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het jutni hozzá. Azért jött el Jézus, azért lett az Igé testté, hogy 

megtapasztaljuk: Immánuel, velünk az Isten, aki nem ellenségünk, 

hanem Atyánk. Nemcsak vallásos hívő szülői házból lehet elindulni 

Isten felé, hanem a legsötétebb hitetlenségből is. Csak engedj a 

hívásának. A bölcsek komolyan vették a hívást, és elindultak. Indulj el, 

és tapasztald meg Jézus ígéretét: „Akit nekem ad az Atya, az mind 

énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el” (János 

6,37). 

2. Jeruzsálemtől Betlehemig. 

Így érkeztek meg Jeruzsálembe, a fővárosba. A királyi palotába mentek, 

és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert 

láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” Mit 

válaszolt erre a király? „Amikor ezt Heródes király meghallotta, 

nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet.” Heródes 

semmit sem tud arról, ami miatt ezek a bölcsek óriási utat megtettek. A 

király tájékozatlan a népét érintő legfontosabb eseményről.  

Persze a bölcsek nem tudták, hogy Heródes betegesen féltékeny 

uralkodó, aki már sok embert megöletett, mert úgy gondolta, hogy a 

trónját akarják elvenni. Azért fogta el az egész Jeruzsálemet 

nyugtalanság, mert egy újabb vérfürdőtől féltek, ami később be is 

következett.  

Heródes összehívta a főpapokat és az írástudókat, akik Mikeás 

próféciája alapján megmondták, hogy Betlehemben kell megszületnie 

a nagy Királynak: „Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem 

vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem 

származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt.” 

Így indultak tovább a bölcsek Jeruzsálemből Betlehembe. 

Ekkora csalódás után csoda, hogy tovább indultak. Hát ilyen közelről a 

kiválasztott nép, az egyház. Heródes tájékozatlansága, a nép rémülete, 

az írástudók közönye nagy csalódás lehetett számukra. Csoda, hogy 

nem fordultak vissza.  

Kedves Testvérem! Te se fordulj soha vissza. Mert nem elég Babilontól 

Jeruzsálemig eljutni, meg kell tenni az utat Betlehemig. A Megváltó 

Betlehemben várja azt, aki elindult hozzá. Ma is éri csalódás azokat, 

akik Isten népét megismerik közelről. Ma is vannak képmutatók. Ma is  
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vannak, akik pontos válaszokat adnak teológiai kérdésekben, de maguk 

egy lépést sem tesznek a Megváltó felé. De ez el ne vegye a kedvedet, 

hogy tovább menj.  

A bölcseknek tovább kellett menniük Jeruzsálemből Betlehemig. Ez az 

alig 10 kilométeres szakasz talán nehezebb volt, mint az ezer kilométer. 

A lényeg az, hogy neked is Jézus Krisztusra van szükséged, aki testté 

lett, hogy rajtad segítsen. Ő érted jött, most is téged hívogat. Lépj túl a 

váratlan akadályokon, hogy igen nagy legyen az örömöd. Mert csak aki 

végigjárta az utat Betlehemig, annak lesz teljes öröme. Ne álljunk meg 

félúton, ahol még nem lehet találkozni Jézussal. 

Isten szeretete vonzotta őket: „és íme, a csillag, amelyet láttak 

napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely 

felett, ahol a gyermek volt”. 

Miért nem figyeltek mindig a csillagra? Miért mentek Heródeshez? 

Semmi másra ne légy tekintettel, csak a csillagra. Isten beszéde csillag, 

amely utat mutat nekünk: „Uram, a te igéd nekem, a sötétben 

szövétnekem”. Jézus önmagáról mondja: „Én vagyok… a fényes 

hajnalcsillag” (Jelenések 22,16). Olvasd Isten Igéjét, és nézz fel 

Jézusra! A csillag elvezet egészen Jézusig. Csak akkor érkezünk meg 

Betlehembe, ha folyamatosan Isten Igéjére figyelünk. 

A bölcseknek újra vissza kellett találni arra az útra, amelyről rövid időre 

letértek. Ez a második evangéliumi üzenet. Az első az volt, hogy 

akármilyen messziről is meg lehet találni Jézust. A második az, hogy 

vissza lehet találni arra az útra, amelyről letértünk. Sokan vannak, akik 

elindulnak a Jézus útján, aztán megállnak, csalódnak, letérnek a helyes 

útról.  

Vissza lehet térni! Újra rá lehet lépni a keskeny útra, nem kell a széles 

úton maradni. Senki sem kerülhet olyan mélységbe, amelyikből ki ne 

tudna menteni Jézus. Ő a Szabadító. Vissza lehet találni arra az útra, 

amelyről letértünk. Ezért van karácsony, ezért küldte el Isten az Ő Fiát 

ebbe a világba.  

Milyen nagy különbség van a napkeleti bölcsek és a jeruzsálemi 

írástudók között. A bölcsek sok mindent nem tudtak pontosan, de mégis 

vállalták a hosszú utat, hogy találkozzanak a Királlyal, a Messiással. Az 

írástudók mindent pontosan tudtak az Írásból, mégsem indultak el Bet- 
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lehembe. Mi már mindnyájan tudjuk, hogy egyedül Jézus Krisztus ad 

új életet. Mit teszünk ennek a tudásnak a birtokában? Isten Szentlelke 

végezheti el, hogy mozgásba hoz, és elindulunk Betlehem felé.  

Meg lehet érkezni. A csillag elvezette a bölcseket Jézusig: „Igen nagy 

volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, 

Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és 

ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát”. A történet csúcsa, 

meglátták azt, akiért oly hosszú utat megtettek. Leborulva imádták a 

Megváltót, és gazdag ajándékokat adtak neki. 

„Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza 

Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.” 

3. Betlehemből vissza a hazájukba.  

Miért kell hazamenni? Mert nem lehet Betlehemben maradni. Földi 

életünk legjelentősebb eseménye a Jézussal való találkozás. Ha ez 

megtörtént, akkor ez a találkozás küldetéssé válik. Vissza kell menni, 

de már nem egyedül, hanem Vele. A meggyógyított betegeket is 

hazaküldi Jézus, hogy mondják el, hogy mit tett velük Isten.  A 

megdicsőülés hegyén nem lehetett sátrakat készíteni, hogy ott lakjanak. 

A hegy lábánál várta őket a kétségbeesett apa, hogy Jézus gyógyítsa 

meg a holdkóros fiát. Azért hív Jézus magához, hogy utána együtt 

folytassuk utunkat, és legyünk áldássá. 

Hogyan? Más úton. Nem kell Heródeshez visszamenni.  

Aki Jézussal találkozott, megtanulja azt, hogy a szelídség sokkal 

célravezetőbb, mint az erőszak. Elkezdi gyakorolni, hogy minden 

ember szívéhez a legrövidebb út a szeretet. Megtanulja, hogy lehet 

tisztán élni, mert ez a legbiztonságosabb út a békességhez és az igazi 

boldogsághoz. 

Ne a magunk útjaira hívjuk Jézust, hanem kövessük Őt az Ő útján. 

Ismerjük a szép dicséreteket: „Vezess Jézusunk, s Véled indulunk. 

Küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged. Fogjad a kezünk, 

míg megérkezünk” (434. dicséret). Ettől kezdve soha nem leszünk 

egyedül: „Csak vezess Uram végig és fogd kezem, míg boldogan a 

célhoz elérkezem, mert nélküled az én erőm oly kevés, de hol te jársz 

előttem, nincs rettegés” (462. dicséret).  

Mind a három útszakaszhoz az Ige ad erőt és világosságot. Isten Igéje  
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kész kimozdítani onnan, ahol most vagyunk, akár Babiloniában, akár 

Jeruzsálemben, akár Betlehemben. Tovább, tovább, közelebb Jézus 

Krisztushoz! 

Istentől gazdagon megáldott boldog karácsonyt kívánunk minden 

kedves Olvasónak, és szeretettel várom a Testvéreket az ünnepi 

istentiszteletekre a gyönyörű templomunkba.  

Dr. Pótor János                                                                                                                                               

lelkipásztor 

 

 

 

 

Gyászolók vasárnapja 

 

November első napjaiban sokan kimegyünk a temetőbe, hogy rendbe 

tegyük elhunyt szeretteink sírját, és megemlékezzünk azokról, akik itt 

voltak közöttünk. Eszünkbe jutnak a drága emlékek, a vidámság, a 

kedves mosolyok, szeretteink hozzánk való intelmei.  A gyász, a 

fájdalom, a veszteségek feldolgozása az élet részét képezik, mégis 

nagyon nehéz feladat is. Jó és hasznos ez a megemlékezés, hiszen 

ezáltal is szívünkben maradnak szeretett elhunytaink. 

Az Őri Református Egyházközség idén is megemlékezett az elmúlt egy 

év során elhunytakról. 2021. november 7-én az újbori úrvacsorás 

istentisztelet keretében tartottuk meg a gyászolók vasárnapját a 

templomban, ahol Isten vigasztaló üzenete hangzott a szomorú szívek 

számára. Név szerint is megemlékeztünk azokról, akiket az elmúlt 12 

hónapban református szertartás szerint temettünk el.  

Jézus Krisztus adjon vigasztalást és élő reménységet a gyászoló és 

emlékező Testvéreink, és mindannyiunk életére! 

Tudom az én Megváltóm él, hajléka készen vár reám; 

Már int felém és koronát ígér a földi harc után.  

Bár a világ gúnyol, nevet, a honvágy tölti lelkemet, 

Mert nemsokára hív az Úr: Jöjj haza, jövel, gyermekem! 

Kitárt karjával vár az Úr: Jer pihenj, nyugodj keblemen! 

(421. dicséret) 

 



8. 

 

Anyakönyvi adataink a 2021. évben 

 

Keresztségben részesültek: Kovács Laura, Kovács Zoé, Kecskés 

Nóra, Kecskés Gréta, Tisza Hunor István, Horváth Bertalan, Nedávnyi 

Luca, Sarkadi Richárd, Czomba Bence, Fodor Zalán Pál, Szováti Lili, 

Katona Zsófia, Franku Dorka 

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” 

(Ézsaiás 43,1) 

Konfirmációi fogadalmat tettek: Kovács Laura, Repelik Andrea 

Az igazi szeretet 

 

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő 

harangocskákkal díszítem fel, de családom felé nincs bennem szeretet, nem 

vagyok egyéb, mint díszlettervező. 

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, 

ízletes ételeket főzök és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek 

elő, de családom számára nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint 

szakácsnő. 

Ha az ingyen konyhán segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket 

énekelek és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de az emberek 

felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem.  

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, 

ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus 

Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg miről is szól a karácsony.  

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy megölelje gyermekét. 

A szeretet hagyja a lakásdíszítést és megcsókolja házastársát. 

A szeretet barátságos az időszűke ellenére is.  

A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi 

porcelán és hozzáillő asztalterítő van. 

A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás 

érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni. 

A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel 

ajándékozza meg azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.  

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.  

A szeretet soha el nem múlik.  

A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek 

elavulnak, de a szeretet ajándéka megmarad. 
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Felnőtt konfirmációi fogadalmat tett: Szűcs Szilvia Barbara 

„Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre 

elhívattál, amelyről vallást tettél sok tanú előtt.” (1Timóteus 6,12.) 

Házasságkötésükre Isten áldását kérték: Verner József Sándor és 

Szabó Judit, Markovics Norbert és Szűcs Szilvia Barbara 

„Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye 

van.” (Prédikátorok könyve 4,9) 

Halottjaink: Szilágyi Miklósné szül: Terbócs Jolán, Tóth Károlyné 

szül: Laskai Etelka, Selyem János, Kiss György, Jakab Jánosné szül: 

Pelbárt Ilona, Deme Józsefné szül: Bartha Erzsébet, Markovics 

Erzsébet, Balázsné Botos Ilona, Bocz Károly, Mészáros József, 

Hermeli János, Hamar Lászlóné szül: Tóth Katalin Irén, Sarkadi 

Katalin, Nagy Tibor, Kállai Mihályné szül: Tóth Éva Veronika, Demjén 

Pál, Tóth Miklós, Botos János, Tóth Bálint Árpádné szül: Nagy Irén, 

Jakab Istvánné szül: Tóth Anna Lenke, Czomba László, Nagy János. 

„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por 

fölött.” (Jób 19,25) 

 

 

Visszatekintő 2021 

 

Március 8-án Nőnap alkalmából a Sarepta Református Idősek 

Otthonában köszöntöttük egy mosollyal, egy kedves szóval egy 

virágszállal a lányokat, asszonyokat.  

Március 14-én a koronavírus gyors terjedése miatt hozott kormányzati 

intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház 

Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordult a gyülekezetek, 

lelkipásztorok és egyháztagok felé, hogy további intézkedésig 

szüneteltessenek minden egyházi alkalmat.  

Április 4-én Húsvét első napján online istentisztelet keretében néhány 

gyermek otthonukból ünnepi versekkel szolgáltak. 

Május 3-án az édesanyákat, nagymamákat köszöntöttük. Mindenkinek  

van, volt édesanyja, aki a világra hozta, akinek az életét megköszönheti. 

Ezen a napon hálát adtunk Istennek értük a templomban a népes 

gyülekezettel a gyerekek szolgálatával. 
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Május 16-án konfirmáció volt gyülekezetünkben. Az ünnepi alkalomra 

a feldíszített templomban a gyülekezet előtt 2 fiatal tett konfirmációi 

vizsgát és fogadalmat. 

Június 3-án egyházközségünkben számvizsgálatot végzett Fazekasné 

Bakk Enikő egyházmegyei számvevő. 

Június 8-án gyülekezetünkben egyházlátogatást végzett Fazakas Alpár 

tiszadadai lelkipásztor. 

Július 21-25. között került megrendezésre gyülekezetünkben a 38. 

Gyermek és Ifjúsági Konferencia. A hét folyamán lehetett a Bibliával 

ismerkedni, közösen énekelni és játszani, másokat megismerni, sőt akár 

tudásunkat is próbára tenni. A konferenciánk vezérfonala a Titus 

Hitéleti Alapítvány által kidolgozott Szólj, Uram! – Sámuel élete című 

nyári gyermekevangélizációs anyag volt. A hét minden napján nagy 

volt az érdeklődés, ugyanis minden nap több mint 92 gyermek és 15 

fiatal vett részt a foglalkozásokon. Köszönjük a segítők önzetlen és 

értékes munkáját.  Jövőre is várunk mindenkit.  

Július 28-án, szerdán a Csillapont Ifjúsági Találkozón voltunk 

Debrecenben 6 fővel. 

Augusztus 10-én és 17-én munkatársi kirándulás keretében szabolcsi és 

szatmári körúton vettünk részt. 

Augusztus 29-én Újkenyéri úrvacsorás istentisztelet keretében a 

Jubileumi Konfirmáltak Találkozójára hívogatott a harang. A 

találkozón a meghívottak szép számmal jelentek meg. 

Szeptember 10-én az Idősek Világnapja alkalmából az idős testvéreket 

köszöntöttük a Sareptában. 

Szeptember 26-án felnőtt konfirmációi fogadalomtételre került sor a 

Közösségi házban. 

Október 31-én vasárnap délelőtt reformációi istentiszteletet tartottunk a 

templomban, ahol az ifjúság és az énekkar is szolgált. 

November 7-én Újbori úrvacsorás istentisztelet keretében emlékeztünk 

meg az elmúlt év novemberében és az idei évben elhunytakról. Erre az 

alkalomra vártuk szeretettel a gyászolókat, ahol az énekkar is szolgált. 

December 6-án az Idősek Otthonában járt a Mikulás. A lakók szép 

csomagot kaptak.  

December 10-én, az alsó, 14-én az óvodás, és 17-én a felsős tagozatos 

gyermekeknek karácsonyi Örömhír Klubbot szerveztünk, Témája: Szu 

Ling karácsonya. 
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Berekfürdői csendes pihenő 

 

Hála telt szívvel teszek eleget annak a kötelességnek, hogy beszámoljak 

a berekfürdői csendeshét eseményeiről. A berekfürdői csendeshét 

október 11-től 15-ig (hétfőtől péntekig) tartott. Nagyon sajnálom, hogy 

egyedül vettem részt rajta, amikor Tiszteletes úr jelezte, hogy lehet 

jelentkezni erre az alkalomra, nagy örömmel tettem ennek eleget. 2012 

óta rendszeresen járok. 

Mindennap a reggeli után közös áhítaton vettünk részt, utána közös 

imádságon, majd énekórán. Az új énekeskönyv énekeit énekeltük. Majd 

könnyed közösségi mozgásra „torna órára” hívogattak minket. Fél 11-

től 12 óráig előadáson vehettünk részt a Nagyteremben, melyet Nagy 

József, Kocsis Áron, Dócs Norbert lelkipásztorok tartottak. 

12:30-tól 13:30-ig ebédszünet volt. Aztán délután 2 órától 6 óráig 

szabad program, ekkor lehetett fürdőzni, masszázst használni és igény 

szerint akár személyes beszélgetéseken részt venni. 16 órától akinek 

volt kedve filmvetítésen vett részt. Aki nem akart részt venni a 

filmvetítésen sem, ők elmehettek kirándulni a környékre. Nagyon szép 

tó van, templomokat lehet látogatni. Mi Karcagra is ellátogattunk. Ezt 

követte a vacsora, majd 19:15-től 20 óráig esti áhítat volt, melyet Dr. 

Gaál Sándor, Nagy József, Vass László és Baracsi István lelkipásztorok 

tartottak. Ezt követően bemutatkozások sorozata, játékokon, 

énekléseken, beszélgetéseken vettünk részt. A hét témája: Együtt 

közösségben, összetartozás, egymás elfogadása.  

22 gyülekezetből 92 fő érkeztek a csendeshétre.  

A vacsora nagyon bőséges, ízletes volt. Az ottani szakácsokat csak 

dicsérni lehet. Maximálisan ki voltunk szolgálva, hölgyeknek is tudom 

ajánlani, hiszen egész héten pihentünk, nagyon jól töltjük el az 

alkalmakat, rengeteg testvérrel ismerkedünk meg.  

A Megbékés Házának 3 épülete van, én a leveleki testvérekkel az 

Ifjúsági szálláson voltam elszállásolva.  

Az egész heti programot Nagy József tiszteletes úr vezette, mivel Sinkó 

Pálricsi Babett tiszteletes asszony koronavírusos lett.  

Köszönöm a jó Istennek, hogy akaratot és erőt adott ahhoz, hogy részt 

vegyek ezen az áldott alkalmon és szerencsésen hazaérkezzek.  
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Köszönöm Istennek a lelki ajándékokat, amiket ezen a héten kaptam. 

 

Kiss Lászlóné  

presbiter 

 

Konfirmandus találkozó Nyírbátorban 

 

November 6-án a Nyírségi Református Egyházmegye által szervezett 

konfirmandus találkozón vettünk részt a 12 konfirmáló közül összesen 

8-an. Reggel fél kilenckor volt a gyülekező a Sarepta parkolójában, 

mivel a Sarepta kisbuszával indultunk el Nyírbátorba a református 

templomhoz. Adél néni vezetett. Amikor megérkeztünk nagy 

szeretettel vártak bennünket majd a templomban elfoglaltuk a 

helyünket. Ajándékul Hidi László tiszteletes úr kulcstartóval tette még 

emlékezetesebbé ezt a találkozót. Ahogy gyülekeztünk egyre többen és 

többen lettünk majd 9:30 után Gaál Sándor egyházmegyénk esperese 

köszöntött bennünket. Ezek után egy éneket tanultunk, melyet a nap 

folyamán a Református Általános Iskola tornatermében többször is 

elénekeltünk. Az egyik tiszteletes úr a szószékről egy KRESZ táblához 

hasonló táblát mutatott fel, amely nyolcszögű és sötétkék színű volt, 

valamint egy érdekes nyilat ábrázolt. Ezzel egy kicsit eljátszottunk, 

majd egy két igei tanítás mellett a napunk témájához érkeztünk, hogy 

hova is tart a mi utunk. Természetesen felmerült bennünk az a kérdés is 

hogy miért jöttünk ide, mit várunk el a mai naptól. Ezek után átmentünk 

egy kicsit messzebb lévő Református Általános Iskolába, ahol a 

bejáratnál hőmérőztek bennünket.  

Az előadás és a napi program az általános iskola tornatermében volt, 

ahol egy zenekar a színpadon állva játszott nekünk dicsőítő énekeket. 

Ezekből az az igazság, hogy sokat nem ismertünk, de egy éneknek 

nagyon örültünk, amelyet reformáció ünnepén a gyülekezet előtt 

elénekeltünk, ez pedig a Légy Krisztusnak jó katonája kezdetű ének 

volt.  

Egy ifjúsági előadó Kedves Szabolcs bemutatkozott és elmondta, hogy 

mivel is foglalkozik. Egy úgynevezett lányoknak fenntartott 

javítóintézetben is dolgozik és ifjúsági programokat is szervez nemcsak 
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hazánkban, hanem Kárpátalján is. Összesen hat gyermeke van, ami 

meglepett bennünket. Bibliai történetként a tékozló fiú történetét 

elevenítettük fel, ezt képekkel illusztrálta számunkra, valamint egy 

kicsit beszélgettünk róla, hogy milyen egy jó és engedelmes gyermek, 

milyen egy rossz, úgymond neveletlen gyermek és milyen egy 

keresztyén idézőjelesen jó gyermek a mai világban. Talán ezeken a 

példákon keresztül mindannyian egy kicsit magunkra ismertünk. 

Láttunk egy filmjelenetet is, amelyben egy kisfiút az édesanyja egy 

nevelőintézetbe tett, mivel nem tudott mit kezdeni a fiával. A kisfiú, aki 

az elején dacolt a tanáraival tehetséges énekessé formálódott. A film 

megnézése után következett az ebéd, amire nagyon vártunk. Babgulyás 

volt kakaós csigával. Nagyon finom volt. Uzsonnára almát is kaptunk.  

A délután a tékozló fiú történetét hallgattuk meg újra, és ismét egy 

filmet néztünk meg, amiben a fiúnak a szülei elváltak és a fiú apja a 

nyárra magához elvitte. Ott változott meg az élete, mivel az apukája 

nagyon szerette. Leszokott a drogokról és az önmaga kifestéséről is. 

Ezután az ifjúság vezető bácsi megkérdezte tőlünk, hogy kiben váltott 

ki valamilyen érzelmet a film és a bibliai történet és nagyon sokan 

felálltak. Oda is mentek hozzá imádkozni. 

A nap folyamán több játék is volt, amiben ketten az őriek közül nyertek 

is finom csokoládét.  

Délután 3 órakor indultunk haza, mivel Adél néni nem akart sötétben 

vezetni, így biztonságosabbnak látta, hogy időben induljunk el. 

Azonban a hazaindulás előtt még elmentünk a Csekőbe, ahol finom 

süteménnyel lepett meg. Nagyon finom volt. 4 órára értünk haza. 

Tanulságos és érdekes napot tölthettünk együtt és bízunk abban, hogy 

legközelebb is részt vehetünk ilyen egyházi rendezvényeken. 

Köszönjük Adél néninek, hogy elvitt minket.  

 

Gál Dóra 
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Mikulás 

2021. december 6-án a Sarepta Református Idősek Otthonában járt a 

Mikulás. A lakók és dolgozók tartalmas csomagot kaptak, mely 

édességet, igés tollat és noteszt is rejtett. Az ajándékosztás után tombola 

sorsolásra is sor került. Az óvodában is járt a Mikulás december 7-én, 

ahol szintén finom édességekkel ajándékozta meg a gyerekeket. 

 

Karácsonyi örömhír klub 

 

2021. december 10-én az alsó tagozatosoknak, 14-én az óvodásoknak, 

17-én a felső tagozatosoknak szerveztünk Karácsonyi örömhír klubot. 

Összesen 65 gyermek vett részt a foglalkozásokon.  

Témánk: Szu-ling karácsonya, ami a Vasárnapi Iskolai Szövetség 

kiadványa. Szu-ling egy kínai kislány, aki négy éves volt, amikor 

bekerült egy árvaházba, ahol megismerte Isten szeretetét, és nyolc 

évesen átadta életét az Úr Jézusnak. Megtanulja, hogy a legnagyobb 

ajándékot Isten adta az embernek az első karácsonyon az Ő egyszülött 

Fiát. A kislány, amikor meghallja a karácsonyi történetet arra gondol, 

hogy eddig mindig csak az volt a lényeg, hogy ő kapjon ajándékot, de 

milyen jó lenne, ha idén ő adhatna mindenkinek ajándékot az 

árvaházban. Kitartóan elkezdett imádkozni és elhitte, hogy az Isten meg 

tudja adni neki a 288 ajándékot. Elérkezett a várva várt karácsony, 

amikor Szu-ling megkapja az ajándékot és mindenki meglepetésére 

baba helyett, 288 darab színes fésű volt az ajándékdobozában. Szu-ling 

a fésűkben Isten jóságát látta, és dicsőítette Őt imádságban, hogy 

meghallgatta kérését. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Az aranymondásunk ez volt: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni” 

(Apostolok Cselekedetei 20,35b). 

Isten arra tanít karácsonykor is, hogy jobb adni, mint kapni. A gyerekek 

örömmel énekelték a „Bim-bam-bam, szólj kisharang kezdetű éneket. 
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Barkácsolás során az óvodásokkal fenyőfadíszt, az általános 

iskolásokkal pedig hűtőmágnest és fenyőfadíszt készítettünk.  

Hálát adunk Istennek, hogy idén a vírus helyzettől függetlenül meg-

tarthattuk ezeket az áldott alkalmakat, ahol megtanulhatták a gyerekek, 

hogy akkor lesz igazi karácsonyunk, ha megtanuljuk megajándékozni 

egymást azzal, amink van.  

Lakatos Adél  

katekéta-lelkipásztori munkatárs 

 

 

Legátusunk bemutatkozik 

 

Nagy szeretettel köszöntöm e sorok olvasóit! Horkay László vagyok, a 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem ötödéves hallgatója. 

Nagy öröm számomra, hogy ez év karácsonyának ünnepén az őri és a 

rohodi református gyülekezetek tagjai között hirdethetem Isten igéjét. 

1993-ban születtem Kárpátalján, Nagydobronyban. Édesapám a 

Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke volt, és a nagydobronyi 

református gyülekezetben volt lelkipásztor 2015-ig. A szüleimtől 

kapott hitbeli nevelés nagyban hozzásegített ahhoz az elhatározáshoz, 

hogy teológiára jelentkezzek. 

Szülőfalumban – amely közel hatezer lakosával Kárpátalja legnagyobb 

magyar települése – csaknem mindenki magyar és református. 

Középiskolai tanulmányaimat a Nagydobronyi Református Líceumban 

végeztem. 

Az érettségi megszerzése után a sárospataki teológiára jelentkeztem, 

ahol elvégeztem a lelkipásztori munkatárs szakot. 

A Sárospatakon töltött éveimet követően hosszabb ideig a Csákvári 

Református Egyházközségben dolgoztam. A Kálvin Idősek Otthonában 

végeztem szolgálatokat, az általános iskolában pedig hittanórákat 

tartottam. Isten áldásaiban gazdag időszak volt ez, melynek során 

megerősödtem abban az elhatározásban, hogy jelentkezek a korábbi 

tanulmányaimra épülő lelkész szakra. Az elhatározásban 

támogatásomra volt a csákvári gyülekezet akkori lelkésze, Kis Boáz 

nagytiszteletű úr is. 

Ezen a karácsonyi ünnepen először lesz alkalmam találkozni az őri 

gyülekezet tagjaival. Szeretettel készülök az ünnepi alkalmakra, bízva 

abban, hogy szolgálatom áldássá lesz a gyülekezet életében. 

A találkozásig áldott adventi készülődést kívánok!  
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Énekkar szolgálata  

Az ünnep alkalmával a Sarepta dolgozói szép karácsonyi énekekkel 

készülnek az ünnepre.  

Szenteste:1. Soha nem volt még ilyen áldott éj (Sz: Vargha Károly D: 

Angol karácsonyi ének) 

2. Ó szerencsés éjszaka (magyar népdal) 

3. Az első örömhírt (hagyományos angol karácsonyi ének, ford: Révész 

Árpád) 

Karácsony 1. napja: 1. A sötétség szűnni kezd már (Sz: Pálhegyi 

Dávid, D: kolinda) A kolindák változatos stílusú, alkalomhoz kötött 

román parasztdalok, amelyeket karácsonykor, falun, legények 

énekelnek házról házra járva. 

2. Magas égnek ívén  

3. Áldott az egek Ura (Az ének alapvetően hálaadás, de tanúságtétel és 

imádság is egyben.) 

Bíztatunk mindenkit arra, hogy ezeket az énekeket keressék meg és 

hallgassák meg a Youtubeon áhítatos szívvel! 

 

Ünnepre hangoló 

Hol a fény Neked, talán az ablakban csak? 

A szíved az a hely, ahol igazán megmaradhat!  

Hol a csillogás, a házadban belül vagy csak a szobákban?  

Öltsd fel inkább a szíved igazi, örömteli pompába! 

Hol az ünnepi varázslat, talán az ételek, a karácsonyfa adja? 

A valódi csoda az Isten egyszülött Fia a fa alatt!  

Hol a remény, ahol elveszett minden most a világban? 

Higgy tiszta szívből és foglald ezt bátran imába!  

Hol a szeretet a mai világban, ahol távolságot kell tartani? 

Nagyon nehéz, de a szilárd hitben mindvégig meg kell maradni! 

Hol az ünnep csodája számodra, ki most vársz egy jobb és szebb évre? 

Hidd el nincs annál szebb, mint tudni Tiéd az örök élet reménye! 

Czomba Sándorné 

presbiter 
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Karácsonyi keresztrejtvény 

Fejtsd meg a rejtvényt, majd a megjelölt függőleges betűkből 

elolvashatod a megfejtést! 

A megfejtéseket, kérjük a lelkészi hivatalba eljuttatni 2021. január 13-

ig.  

A megfejtők között január 16-án, a délelőtti istentiszteleten értékes 

ajándékokat sorsolunk ki! 

1. „Íme a szűz fogan méhében, fiút szül, aki Immánuelnek neveznek” – 

ami az jelneti: …….. (Máté 1,23)  

2. Jézus születésekor ki volt a király? (Máté 2,1)  

3. József kinek a házából és nemzetségéből való volt? (Lukács 2, 4)  

4. Napkeletről érkeztek Betlehembe. (Máté, 2,1)  

5. Zakariás pap és Erzsébet fia, aki magát Jézus előfutárának tekintette. 

(Lukács 2,60, fejléc) 

6. „Jer mindnyájan örüljünk, és ….. vigadjunk, mert született Úr Jézus 

nekünk.” (318. ének)  

7. „Mert Ő volt az, akiről Ézsaiás így …….: „Kiáltó hangja szól a 

pusztában: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit.” 

(Máté 3,3)  

8. „Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt 

Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt,  hogy áldott állapotban 

van a ……..” (Máté 1,18)  

9. József igaz ember volt, mit nem akart Máriával? (Máté 1,19) 

10. Ide fektette Mária a bepólyált Jézust?  (Lukács 2,7) 

11. „Várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr, ki….. lészen szent 

győztes harcosul.” (312. ének) 

12. Minek a feltűnését látták a bölcsek az égen? (Máté 2,2)  

13. Melyik próféta írta meg hogy hol fog megszületni Jézus? (Máté 2,5-

6 – lábjegyzet) 

14. Hová menekült József családjával Heródes elől?   (Máté 2,13)  

15. „Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment 

József is a galileai Názáretből….., a Dávid városába, amelyet 16. 

…..neveznek.” (Lukács 2,4)  

17. „….. tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt” (Lukács 2,8)  
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Kedves Gyerekek! A ti számotokra is készültünk egy kis 

keresztrejtvénnyel. Ha megfejted a titkosírást, akkor megtudod, mit 

üzen számodra is a Biblia! 

1.         v e l a n k a z i s t e n   

2.        h e r ó a e s          

3.          d á a i d          

4.           b a l c s e k       

5.       k e r e s a t e l ő j á n o s   

6.          s z a v ü n k b e n     

7.       p r ó f é a á l t         

8. s z e n t l é l e k t a l           

9.         m e g a z é g y e n í t e n i 

10.         j á s a o l          

11.            a d v ö s s é g e d   

12.        c s i l a a g          

13.         m i k a á s          

14.       e g y i p a o m b a        

15.         j ú d a a           

16.          b e a l e h e m n e k    

17.        p á s z a o r o k        



19. 

Rendszeres gyülekezeti alkalmaink 

Vasárnap     830 
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 1400 Bibliaóra a Sareptában 

Ünnepi alkalmaink 

December 20-23-ig  

Bűnbánati hét 
1800 Úrvacsorai előkészítő istentisztelet a 

gyülekezeti házban 

December 23. 

Csütörtök 
1030 

Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, 

betegek számára házi úrvacsora előre 

bejelentett igény szerint 

December 24. 

Szenteste (Péntek) 
1800 Istentisztelet a templomban a legátus 

szolgálatával, gyerekek és énekkar műsora           

December 25. 

Szombat 

Karácsony I. napja 

 830 Istentisztelet a Sareptában 

Karácsony I. napja  1030 

Úrvacsorás istentisztelet a templomban, az 

ifjúság műsorával és az énekkar 

szolgálatával 

Karácsony I. napja 1500 Istentisztelet a gyülekezeti házban a legátus 

szolgálatával 

December 26. 

(Vasárnap) 

Karácsony II. napja 

 830 
Istentisztelet a Sareptában a legátus 

szolgálatával  

Karácsony II. napja 1000 Istentisztelet a gyülekezeti házban a legátus 

szolgálatával 

December 31. Óév 1800 Istentisztelet a templomban 

Január 1. Újév 1030 Istentisztelet a templomban 

Január 2. Vasárnap 1030 Istentisztelet a gyülekezeti házban 

Január 2. Vasárnap 1500 Istentisztelet a gyülekezeti házban 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 



  


