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                                                ÜÜÜÜÜÜÜÜZZZZZZZZEEEEEEEENNNNNNNNEEEEEEEETTTTTTTT        
                   Az Őri Református Egyházközség 
                    karácsonyi lapja - 2012. december 

 

KKKaaarrrááácccsssooonnnyyyiii   gggooonnndddooolllaaatttoookkk   
Üdvözítő született ma nektek 

Ige: Lukács 2, 1-20 

Kedves Testvéreim!  

Nagy szeretettel köszöntöm gyülekezeti újságunk minden kedves Olvasóját 2012. 
Karácsonyán. A Lukács által leírt karácsonyi történet a négy evangélium elbeszélései közül 
kiemelkedik páratlan szépségével. A karácsony titkát és csodáját különös szókinccsel és lelki 
gazdagsággal fejezi ki. Az első hét vers a karácsony történeti összefüggésének a világába 
vezet be, míg a következő versek a földi események fölé emelnek. A nyitott eget feltáró égi 
üzenet, mint valami mennyboltozat borul rá védőleg a földre. Amilyen egyszerű maga a 
születés leírása, olyan fényes és tündöklő annak értelmezése. Ez a hatalmas kontraszt adja a 
leírás örök szépségét.  

1. Lukács Jézus születésének történeti hátterét tárja elénk. Bevezet a Római Birodalom 
világába. Augustus császár neve azt jelenti: imádatra méltó. Lukács már az evangélium elején 
utalni kíván arra, hogy Augustussal szemben, akinek minden hatalom a kezében van, 
megjelenik a Gyermek, akinek semmi hatalma sincsen, de akit az angyalok imádásra 
méltónak mutatnak be, és akinek majd minden hatalom megadatik. Augustust, a világ urát a 
Gyermek uralma váltja fel, hiszen karácsonykor Isten uralma Jézusban kezdetét veszi.  

2. A császár adja ki a parancsot, amely az egész lakott földet mozgásba hozza. Uralma 
teljességének a tudatában akarja alattvalóit megalázni, és az adóösszeírás révén mindenüket 
birtokba venni. Az adólista az adókötelesek számbavétele volt. Sokszor erőszak és korbács 
eszközeivel kényszerítették ki a bevallást. A keresztyének által megénekelt „csendes éj, 
szentséges éj” sem csendes, sem szentséges nem volt. Lukács éppen az ellentét párok 
bemutatásával mutatja meg Isten erőtlenségben rejlő erejét. Isten a földi hatalom 
kegyetlenségét éppen egy Gyermek által töri meg: „Mert egy gyermek születik nekünk, fiú 
adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz.” /Ézs 9,6/ Ebben a kegyetlen éjszakában jelenik 
meg Isten kegyelme és szeretete. A földi világ és hatalom minden kegyetlenségét Jézus által 
megtöri.  

3. A népszámlálás azt akarja tudatosítani, hogy Izráel szolga nép lett. Az összeírásban 
támadást láttak Izráel Istene és annak népe ellen. Ez ellen többször lázadást szítottak. József 
nem tanúsít ellenállást, a parancsnak engedelmeskedik. Megteszi Máriával a Názáretből 
Betlehembe vezető 130 kilométeres utat. A szülés egy barlangban, istállóban történik. A 
gyermek bölcsője az állatok etetésére szolgáló jászol. Miért nem lázad József a császár 
parancsa ellen? Mert engedelmesség nyomán teljesedik be a jövendőlés: „Te pedig, efrátai 
Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki 
uralkodni fog Izráelen… Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, míg a szülő asszony szül.” 
/Mikeás 5, 1-2/. A Gyermek uralma Betlehemben kezdődik, mely a császárt ledönti majd 
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trónjáról, hiszen egykor minden nyelv vallani fogja, „Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten 
dicsőségére” /Filippi 2,11/. Az Isten népét megalázó rendelet éppen Isten uralmát 
bontakoztatja ki. A karácsony új fordulatot hoz a világtörténelemben, az évszámlálás 
újrakezdődik. A császár még az elmúlásra ítélt régi korhoz tartozik. Hit által Mária ezt már 
látja, és ezt fogalmazza meg gyönyörű himnuszában: „Hatalmasokat döntött le trónjukról, és 
megalázottakat emelt fel” /Lukács 1,52/.  

4. Megnyílik az ég, és kiderül, hogy a Gyermek nincs kitaszítva a világból. A pásztorok 
hallják meg először a mennyei szózatot: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, 
amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid 
városában. /Lukács 2,10-11/.” Jézus az Úr, aki Isten királyságának a hitelesítője. Általa Isten 
belép ebbe a világba, lenyúl a magasból, hogy felemeljen az elmúlhatatlan lét magasságába. 
Az üdvösség értelme akkor ragyog fel előttünk, ha megértjük, hogy Isten nem elégszik meg 
azzal, hogy a napról-napra gyengülő életet megerősítse, és az elrohanó életet megtartsa. Mi 
tehát az üdvösség, szótéria igazi jelentése? Azt jelenti, hogy Isten Jézus Krisztusban nem 
foltozgatja kívülről az életünket, hogy szalonképessé tegye, hanem vadonatújat teremt a régi 
helyébe. Kicseréli az ember egész belső világát. „Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés 
az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre” /2Korinthus 5,17/. Isten a létünk mélyéig lehatol. Isten 
nem valamit, hanem valakit ad. Karácsonykor Jézus Krisztust kapjuk, aki által új életünk 
lehet. Halandó és hiábavaló életünket Isten a maga életével ajándékozza meg. Ravasz László 
szerint Isten élete belefolyik a mi életünkbe. Az Ószövetség soha nem tudta volna elképzelni, 
hogy Isten és az ember ilyen közösséggé váljon. Isten úgy mutatta meg dicsőségét, hogy a 
maga életét az embernek adta /János 3,16/. Ez az üdvösség, ami teljesen újjá formál. 

5. Az üdvösség nagy örömöt jelent. A bűnös ember tele van félelmekkel és rettegésekkel. 
Ezek a kegyetlen érzések levertséget, szomorúságot árasztanak. Isten kiemel ebből a 
mélységből. Az angyalok olyan örömöt hirdetnek meg, „amely az egész nép öröme lesz”. Pál 
is örömteli életre bíztat. „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek” /Filippi 
4,4/. Nem kell a bűn terhét hordozni. A kegyelmet nyert ember élete örvendező. A 
karácsonykor kapott üdvösség teljes öröme járja át szívünket.  

6. Vizsgáljuk meg végül azt, hogy az angyalok kiknek hirdetik, és kikre bízzák rá ezt a nagy 
titkot. A pásztorok azok, akik először hallják ezt a jó hírt. Elcsodálkozunk, mert a pásztorok a 
farizeusok és írástudók szemében megvetettek voltak. Mivel életük jelentős részét a szabad ég 
alatt töltötték, a törvényt teljes egészében nem tudták megtartani. Nem számítottak 
megbízható embereknek. Isten mégis őket választotta ki, a megvetetteket és lenézetteket. 
Karácsonykor semmi sem úgy történik, ahogy mi gondolnánk. Eltörli a régit, és újat alkot. Az 
alkalmatlanokat alkalmassá teszi, a megvetetteket és kicsiket nagyokká. „Ne félj, te kicsiny 
nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot” /Lukács 12,32/. Isten 
leszáll az ember hétköznapi világába, a pásztorok világába. Hallatlanul bátorító üzenet ez. 
Kérhetjük Istent, hogy Jézusban jöjjön a mi világunkba, házunkba, otthonunkba. Isten nem 
csalódott a pásztorokban, a bizalmat meghálálták. Elmentek Betlehembe és megnézték, hogy 
mit tett értük Isten. Megbizonyosodtak az angyali szó igazságáról. Az üdvösség készen van, 
de azt örömmel el kell fogadni és magunkévá tenni. Menjünk el mi is Betlehemig, a forrásig. 
Örömmel tapasztaljuk meg, hogy az Atya elküldte az Üdvözítőt.  

Áldott Karácsonyt kívánok minden kedves Olvasónak!    
 Pótor János 
  lelkipásztor 

  

 „Isten fia emberré lett, hogy az ember Isten fiává lehessen.” 

 [C.S. Lewis]
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NNNeeevvveeezzzddd   nnneeevvvéééttt   JJJééézzzuuusssnnnaaakkk!!!   
„ … akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből” (Mt 1,21) 

Különös dolgot figyelhetünk meg Máté evangéliumát olvasva: Isten Józsefnek előre 
tudomására hozta angyal által születendő kisgyermek nevét: „nevezd nevét Jézusnak”. 
Jóllehet, természetes joga a szülőknek, hogy gyermeküknek nevet adjanak, ez a szabadság 
Mária és József gyermekére nem volt érvényes. Az ő nevét Isten előre meghatározta.  

A Jézus név „Szabadító” jelentése utal földi létének céljára is, hogy „ő fogja megszabadítani 
népét annak bűneiből” (Mt 1,21). Ő a Szabadító, rajta kívül nincs más. Isten ragaszkodik 
ahhoz, hogy József ezt a nevet adja a gyermeknek, hadd tudja meg minden ember, hogy benne 
Isten szabadítása érkezett a földre. Jézus az egyetlen, aki bűneink következményéből, a halál 
pusztításából meg tud szabadítani bennünket, azért mert ő: Isten. 

Jézus Krisztus neve tehát számunkra hatalmas ajándék! A világ valamennyi vallásának egyik 
jellegzetessége az, hogy emberek találták ki, és adtak isteneiknek nevet. Ma is azon a néven 
nevezik őket, ahogy azt vallásuk alapítói kitalálták. A mi szabadító Urunkat nem emberek 
nevezték el, hanem maga Isten. Ezért drága számunkra Jézus Krisztus neve. Kegyelmes 
lehetőség az, hogy nevén szólíthatjuk őt, és nem ismeretlen istenhez könyörgünk. Biztosak 
lehetünk abban, hogy amikor kimondjuk ezt a drága nevet, ott áll mögötte az ő csodálatos 
lénye! Nevére hajt egyszer majd mindenki térdet, mi pedig már életünkben segítségül 
hívhatjuk Jézust, és neve által megtartatunk. 

Legyen az idei karácsonyi ünneplésünk is kiváló alkalom arra, hogy Jézus Krisztus nevét 
dicsőítsük gyermekeink, unokáink körében, illetve gyülekezetünkben. Az ünnepben ne mi, 
vagy családunk legyen a főszereplő, hanem az, akire nézve parancsot kapott József: „nevezd 
nevét Jézusnak”! 

BBBÓÓÓDDDÁÁÁSSS   JJJÁÁÁNNNOOOSSS:::   AAAZZZ   IIIGGGEEE   TTTEEESSSTTTTTTÉÉÉ   LLLEEETTTTTT!!!   

Csendben, szalmán,  
szelíd barmok 
teste melegébe 

köszöntött be a világnak 
döntő eseménye. 

Nem császárok parancsától, 
zordon hadvezérek 

csatáitól lesz boldogabb 
a világtörténet, 

hanem, hogy egy istállóban 
AZ IGE TESTTÉ LETT! 

Próféciákat és népek 
reményét betöltve 

Isten megváltó szerelme 
érkezett a Földre. 

   

GGGyyyüüüllleeekkkeeezzzeeetttüüünnnkkk   éééllleeetttééérrrőőőlll   

HHHááálllaaaaaadddóóó   üüünnnnnneeepppssséééggg   ŐŐŐrrrbbbeeennn   
Még két év sem telt el az őri egyházközségben a legutóbbi hálaadó alkalom óta, melyen hálát 
adtunk a 100 éves templomi orgonánkért. 2012. június 17-én délután ismét megtelt a 
református templom, hogy a népes gyülekezet közösségében köszönetet mondjunk Istennek 
mindazért a sok jóért, amivel azóta megajándékozott bennünket.  

Nagy öröm volt a szívünkben, hogy sokan elfogadták a meghívásunkat, és a környező 
gyülekezetekből is szép számmal érkeztek hálaadó alkalmunkra. A lelkipásztorok a közösségi 
házban gyülekeztek, és Dr. Gaál Sándor a nyírségi egyházmegye esperesének imádsága után 
közösen vonultak át a templomba. Az ünnepi istentiszteleten Dr. Peres Imre, a Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem Újszövetségi Tanszékének tanszékvezető tanára hirdette 
az igét a Jel 15,3-4 verse alapján. Jó volt hallani, ahogyan bevezetett a mennyei istentisztelet 
csodálatos légkörébe Isten drága Szentlelke által.  Professzor úr hosszú utat tett meg, hiszen 
Pozsonyban lakik. Így lélekben a felvidéki testvérekkel is együtt voltunk. 
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Zúgó harang, ének és orgonahang, Mind az ő 

szent nevét áldják.” 264. dicséret 1. v. 

A vendégek köszöntése után Sepsy Károly őri 
származású lelkipásztor-orgonaművész adott 
koncertet. Az alábbi művek hangzottak el: 
Nikolaus Bruhns: É moll Praeludium, Johann 
Sebastian Bach: Korál a 147. Kantátából, 
Theodore Dubois: Toccata. Az orgonadarabok 
között az őri gyülekezet énekkara 4 énekkel 
örvendeztette meg a hallgatóságot. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy Sepsy Károly lánya, 
Tóthné Sepsy Katalin művésznő is elfogadta 
meghívásunkat, és édesapja orgonakísérete 
mellett Georg Friedrich Händel: Ária -

„Csordul a könnyem” előadásával emelte az ünnepség fényét. Nagy érdeklődéssel hallgattuk 
Sepsy Károly szakmai beszámolóját a 102 éves Soukenik orgona felújításáról és bővítéséről. 
A Soukenik János által készített hangszer messze kiemelkedik a környező templomok orgonái 
közül.  

Pótor János lelkipásztor pénzügyi beszámolója következett. Két éve hangzott el a gondolat, 
hogy milyen jó lenne, ha 2 manuálos lenne az orgonánk. Sepsy Károly nagytiszteletű úr, aki, 
Debrecen város Csokonai díjasa, Őr község díszpolgára, és gyülekezetünkben évente többször 
orgonakoncertet ad, hamarosan el is készítette a felújítás és a bővítés tervét, amit az Apertum 
Tervező Iroda Kft dolgozott ki részletesen. A Főmű és Pedál mögött 2 méter magasságban 
kapott helyett az új Pozitív 5 sípsora, a karzati átjárót is megőrizve. Az új játszóasztal formája 
és mérete megegyezik az előzővel, így tökéletesen simul a régi orgonalátványába. Annyi 
mégis változott, hogy az első világháborús síprekvirálás pótlására beállított festett- horgany- 
homlokzati sípok helyére most tükörfényes, eredeti ónsípok kerültek. Ezzel az utolsó seb is 
begyógyult, az orgonaszekrény teljes szépségében tündököl. Szerkezetileg az eddig 
pneumatikus kúpládák elekromágnes reléket kaptak. Így az orgona mostantól „elektro-
pneumatikus rendszerű”. Ez pontos megszólalást és a Setzer-kombináció által programozható 
regisztrálást biztosít.  

A kivitelezést a BKM Orgonaüzem Kft végezte Békés Balázs és Mészáros Károly 
vezetésével. Az orgonát 2011. október 19-én szállították el Dunakeszibe. Az orgonaüzemben 
7 hónapon át folytak a munkák. 2012. május 14-én érkezett haza orgonánk. A helyszíni 
munkák 3 hetet vettek igénybe. A tervezést, és a műszaki ellenőrzést is Sepsy Károly végezte. 
Nemcsak a helyszíni munkát kísérte figyelemmel, többször eljött Debrecenből, hanem 
Dunakeszibe is elutazott, hasznos tanácsokat adott a kivitelezőknek. Mindezt térítésmentesen 
végezte. A beruházás 17 millió forintba került. 500 ezer forintot kaptunk a Debreceni 
Nagytemplomi Gyülekezet Musica Sacra Alapítványától, 200 ezer forintot pedig a Tiszántúli 
Református Egyházkerülettől.  

A beszámoló és Dr. Gaál Sándor esperes úr igei köszöntése után igei áldást mondtak a 
lelkészek. Ezután Horváth Csaba egyházmegyei gondnok köszöntése következett, majd özv. 
Fodor Pálné gyülekezeti tagunk és Czomba Sándorné presbiter testvérünk verseit hallhattuk. 
A hálaadó ünnepség a Sarepta Református Idősek Otthonában szeretetvendégséggel zárult, 
melyet nagy szeretettel készítettek elő a gyülekezeti tagok.  

Kívánom, hogy megújult orgonánk Isten dicsőségét szolgálja. Vezesse a gyülekezet éneklését, 
hogy örömmel énekeljük a zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. A koncertek során 
gyönyörködtesse szívünket és lelkünket.  

 „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!” Zsolt 136,1 

  Soli Deo Glória – Egyedül Istené a dicsőség!  Pótor János 
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Az alábbiakban közöljük Dr. Peres Imre ünnepi igehirdetését. 

Ig: Jel 15,2-4    MENNYEI ÉNEK     Őr, 2012.06.17., du.15.00 

Kedves Testvéreim!  Szép alkalomra gyűltünk ma össze. Eljöttünk közelről és távolról, hogy 
az őri gyülekezettel együtt örüljünk és ünnepeljünk. Az őri gyülekezet felújította orgonáját, és 
ma hálaadással járul az ÚR elé, hogy megköszönje segítségét, és felavassa megújított 
templomi hangszerét. 

Ma, mi itt, egy ünneplő gyülekezetet alkotunk, amely Isten előtt áll.  Itt hallunk egy 
látomásról, amely szintén egy gyülekezetről szól. Olyan gyülekezetről, amely a végső időben 
Isten előtt áll, és hárfák kíséretével énekel. János azt mondja, hogy ez a gyülekezet azokból 
áll, akik legyőzték a fenevadat, annak képmását és nevének számát. Most az üvegtengernél 
állnak az Isten hárfáival, és éneklik Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a Bárány énekét. 
Az apostol tehát most egy nagy titkot tár fel előttünk: megmutatja a földi egyház mennyei 
sorsát-állapotát. 

1. János apostol egyházáról 

Ez az egyház - mint egy gyülekezet - a mennyei látomások sorozatában jelenik meg. Tudjuk, 
hogy a Jelenések könyvében nem szabad néznünk az időrendiséget, és főleg nem lehet 
kiszámítani, hogy a folyamatok után mikor következik be a világ vége. De a szöveget mégis 
összefüggéseiben kell néznünk. S ilyen szempontból észre vehetjük, hogy az itt szereplő 
gyülekezet látomása beékelődött a csapások sorozatába. Mintha vihar közben egy pillanatra 
elcsitulna a villámlás, és kisütne a nap. A Bárány gyülekezetéről szól ez a kis rész. A földi 
gyülekezet mennyei sorsát mutatja egy pillanatra. Talán annak az egyháznak a pillanatképe, 
amely az apostol idejében a kis-ázsiai térségben élt. Benne van szimbolikusan az a hét 
gyülekezet, amelyről a könyv elején ír. De nemcsak ez a kis – úgymond - „hét gyülekezetes” 
egyházmegye van jelen a látomásban, hanem minden gyülekezet, amely akkor, mint 
keresztyén közösség létezett. Ha az Apostolok Cselekedeteiből tudjuk, hogy az apostolok 
körülbelül 60 vagy 100 gyülekezetet alapítottak, most a Jelenések könyve keletkezésének 
idején – más korabeli adatok alapján tudjuk, hogy – akkor már mintegy 1000 keresztyén 
gyülekezet vagy közösség létezett. Ezeknek a közössége jelen van most a látomásban az Isten 
trónusa előtt, és hárfás kísérettel énekel. De milyen ennek az ünneplő-éneklő mennyei 
gyülekezetnek a földi képe, a földi háttere?  

A látnok többszörösen elmondja könyvében, hogy a földi egyház nagy nyomorúságban él. 
Gyötrődik. Az ellenség szorongatja, a sátáni fenevad bántja. Üldöztetéseket szenved. Ilyen a 
jánosi egyház. 

A századfordulóra a szép és pazar díszekkel díszített zsinagógákból már kiűzték a 
keresztyéneket. Az egyháznak nincsenek társadalmi jogai. Nincsenek nagy templomai, csak 
kis házai. De leginkább nem is a házakban gyülekezik, hanem kint a szabadban: messze a 
lakott területtől, az erdők szélén, a folyók és tengeri zátonyok partjain. Olykor barlangokban, 
nekropoliszokban, temetőkben, Rómában és Máltán katakombákban, a földalatti temetkezési 
helyeken. De ez nem töri meg János egyházát. Tagjai nem keseregnek. Magukkal viszik az 
írásokat. Már vannak evangéliumaik. Kézről kézre keringnek az apostoli levelek, és azok 
másolatai. Ebben a szorongattatott helyzetben alkotnak himnuszokat, énekeket, amelyeket 
közös összejöveteleiken lelkesen énekelnek.  

Ez a mai igénk is egy ilyen őskeresztyén himnuszrészletet tartalmaz. A Jelenések könyvében 
mintegy 32 ilyen – hosszabb vagy rövidebb – himnusztöredék található. A korabeli egyház 
énekeskönyvének egy darabját tarthatjuk kezünkben. János úgy látja és hallja, hogy a 
mennyei egyház a földi egyház énekeskönyvének énekeit énekli. Ott a mennyben, a Bárány 
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trónusa előtt azt éneklik, amit a földön énekeltek és tanultak. Mondhatom úgy is: a földön 
élve, küszködve és imádkozva tanulta az egyház a mennyei hódolat énekeit. Vagyis amiket itt 
tanult a földön, csak természetes, hogy ezeket énekli a mennyben is.  

Mondtuk, hogy a jánosi egyház küzdő, üldözött és hányatott sorsú egyház. De ha megnézzük 
himnuszait, azt a 32 töredéket, meglepődhetünk: a himnuszok kétharmada (mintegy 20 ének) 
az Istent és a Bárányt dicsőítő adoráció, és egyharmada a nagy bűnös Babilon feletti jaj-ének. 
Ebből láthatjuk, hogy a küzdő egyház ítéletet mond a bűn felett, de nem ez a fő tennivalója, 
hanem az Isten és a Bárány magasztalása. Hitének magasztaló énekben való megvallása. A 
nagy nyomorúság és üldöztetés ellenére a jánosi egyház örül, hálaadó énekeket mond, és 
boldogan magasztalja nagy hangon, hárfás kísérettel a mennyei trónon ülőt. 

Jó, hogy a látnok-apostol megmutatta nekünk ezeket a képeket, hogy tudatosítsuk: ma is így 
van! A mai egyház is „olykor erős, olykor gyenge, olykor dicső, olykor dicstelen, olykor 
vonzó, olykor taszító, de mindig valóság” (PAP FERENC, Herczeg, 151). Itt van, itt Őrben is: 
létezik, él és küzd. Bizony küzd önmagával, küzd környezetével, körülményeivel, küzd 
bűnnel és hatalommal, emberekkel és démonokkal.  

De János látomásából tudni lehet, hogy ez a sokszor kilátástalanul küzdő egyház egyszer 
megdicsőült egyház lesz. Most még nem az, de egyszer Krisztus szép mennyasszonyaként 
leül a Bárány jobbjára, menyegzős asztalához. Ezt soha nem szabad elfelejteni, a legnagyobb 
nyomorúságok vagy kísértések idején sem: ez a látomás kell, hogy erősítsen és vigasztaljon 
minket minden időben. Jóleső érzés ezt ma is, vagy főleg ma hallani. 

2. A Bárány énekének éneklése 

Az apostol látomása valami különösre is felhívja figyelmünket: Üzenetéből megérthetjük, 
hogy csak az tudja majd énekelni a mennyei Bárány énekét, aki azt itt a földön tanulta meg. 
Ennek 2 tanulsága is van:  

1. Az egyik az, hogy aki énekelte a Bárány énekeit, az tudta és ismerte őket, mert járt oda, 
ahol ezt tanulták! Vagyis látogatta a Bárány földi gyülekezetét, az egyházát, a saját 
közösségét. Nem vetette meg saját gyülekezetét a sok hiba, vagy emberi nyomorúság ellenére 
sem. Bizonyára János efézusi vagy kis-ázsiai gyülekezeteibe is tökéletlen emberek jártak. 
Emberek voltak ők is: munkások, földművelők, napszámosok, teherhordók, uradalmi háztáji 
gondozók, kőbányában dolgozók, nők, férfiak, gyermekek, szabadok, eunuchok és 
rabszolgák. Nemcsak külső nyomás alatt voltak, hanem belső civakodások is veszélyeztették 
őket. Euszébiosz püspök történetírásából vagy Plinius prokonzul leveleiből tudjuk, hogy 
előfordult, hogy számos keresztyén behódolt a császári kultusznak, feljelentette saját rokonait 
vagy hittestvéreit, vagy vágyott a gazdagságra és lopott. Sok más nyomorúságuk is volt. 
Úgyhogy nem csoda, ha a 7 gyülekezetnek címzett levelekben elhangzik: „Az a neved, hogy 
élsz, de halott vagy …” Vagy: „Tudom a te dolgaidat … de az a kifogásom ellened, hogy…” 
és folytatja pl. így: „elhagytad az első szeretetet,” vagy: „Térj meg…” Ezek meglehetősen 
kemény szavak, és mégis: ez a jánosi egyház gyülekezetet alkot, ahová jönnek a tagok, 
elfogadják egymást, és tudnak együtt énekelni. Jó, hogy jöttek, ott voltak a veszélyek ellenére, 
és együtt énekeltek. Egymást is tanítják énekelni, mert az éneket a gyakorlat által tanuljuk.  

2. János szavaiból az is kisejthető, hogy az tudta énekelni a Bárány énekét, aki ténylegesen 
énekelt is a saját közösségében.  

2.1. Énekelt, mert azonosult az éneklő gyülekezettel - számára a templom és az istentiszteleti 
együttlét nem formális időtöltés volt, amit illemből, megszokásból vagy kötelességből le kell 
tudni, hanem alkalom az Isten őszinte magasztalására.  
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2.2. Énekelt, mert volt rá hangulata és oka. Igaz, hogy életük egyáltalán nem volt egyszerű 
vagy könnyű, de az őszinte hitben és lelki látásban győzött az a hozzáállás, hogy mindent az 
Istennek köszönhetnek. Jézusban megváltást nyernek. Krisztus szeretetében élhetnek. Isten ad 
erőt és kegyelmet a bajok elviselésére, segít a fenevadat is legyőzni vagy féken tartani. 
Bízhatnak Isten végső győzelmében, ezért Istent magasztalni jó. Lelkükből felcsendült az 
őszinte ének, a hárfák (vagy esetleg fuvolák) kíséretében, mert ezek a hangszerek voltak a 
legelterjedtebbek a kisázsiai hellenista ősgyülekezetekben. 

Igaz, hogy ez az élet tele van bajokkal, gondokkal és kellemetlen dolgokkal is. De rossz, 
amikor ezek eluralják az ember lelkületét, és a templomban is csak negatív gondolatok 
keringnek a fejünkben. Ha csak a bajok és gondok lesznek bennünk, akkor a templomban nem 
tudunk énekelni. Nem tudunk azonosulni Isten magasztaló népével. Nem vesszük észre, hogy 
milyen áldás van az énekben, és milyen felemelő másokkal együtt őszinte hálával járulni az 
Úr elé templomában. Ilyenkor, a sötét gondolatok terhe alatt pesszimisztikusan nézzük az 
életet, és bennünk csak az van, ami rossz ért minket. Gyakran kérdezzük: Isten miért büntet, 
miért nem ad sikert, miért nem ad munkát, miért nem ad pénzt, miért nem ad egészséget, 
miért nem ad több szeretetet, miért nem segít? És folytathatjuk: Miért? Miért? Miért? De a 
panaszos, a neheztelő, vagy az Istent vádoló „miértek-től” semmi sem változik meg 
életünkben, legfeljebb még nagyobb árnyék lesz a lelkünkben, és még keserűbb lesz tőle a 
szájízünk.  

Tudom, hogy az életben vannak gondok, bajok és problémák – népi-nemzeti, egyházi, családi 
és egyéni szinten. Nem akarom – és nem is kell - ezeket kicsinyíteni. De menyire más lenne, 
ha másképp állnánk hozzá. Ha nem csak a negatívumok oldaláról közelítenénk meg az életet, 
hanem fordítva: ha otthon, vagy itt a templomban így imádkoznánk: „Uram Istenem, vannak 
gondjaim és bánatom, mert nincs munkám, mert nincs sok pénzünk, amiből éljünk, mert nem 
vagyok jól egészségemben, mert vannak gondjaim a gyerekeimmel, mert olykor a családban 
is szeretetlenség van. Küszködök rokonaimmal, szomszédaimmal, nem lelek kedvet abban, 
amivel naponta töltöm az időt. Úgy érzem, hogy életem üresen szalad, nem látok reményt a 
változásra… Uram! De mindez előtted is van, ahogy az egész életem. Tudom, hogy ezeket 
meg tudod változtatni, és fordulatot adhatsz a jóhoz. Ezért hálát adok neked, hogy ezekkel 
hozzád jöhetek, és magasztallak, hogy adsz javulást, vagy engem is mássá tehetsz, hogy én is 
másképpen tegyem-vegyem a dolgomat.”  

Boldogan csatlakozhatunk Isten éneklő népéhez. Mert nekünk itt, a földön és 
gyülekezeteinkben kell tanulnunk a mennyei himnuszokat. 

3. Az őri orgonaavatás 

Milyen jó, és szép dolog, hogy most az őri gyülekezet felújította, bővítette az orgonáját. 
Ennek nagy hagyománya van református egyházunkban. Bizonyára itt, Őrben is, amiről még 
hallani fogunk. Az orgona késztető eszköz az éneklésre. Ahol a templomban orgona van, ott 
gazdag és ütemes az ének. A hangszer hangjai támogatnak, olykor visznek minket a 
magasságokba, - öblösebbé vagy élesebbé, lágyabbá vagy keményebbé, csendesebbé vagy 
sürgetősebbé tehetik énekelt imádságainkat. Az orgona szólamaival könnyen - vagy 
könnyebben - lehet énekelni az Úrnak. Énekelhetünk magasztaló énekeket, hitvalló énekeket, 
és akár panaszkodó-esedező énekeket is. Mindent az Úrnak, szép hanggal, felemelő 
hangszerrel, őszinte szóval.  

Az őri gyülekezet szerencsésnek mondható, hogy még szebb és szólamaiban gazdagabb 
orgonája van, mint volt. Szolgáljon a gyülekezet örömére, gazdagítására. Legyen eszköz a 
gyülekezet összehívására, Isten imádatára. Legyen hang, mely egybegyűjti a híveket: hang, 
mely egységet teremt a különböző szívek és szájak között, a nyelvek és hangok között, a 
kedvek és hangulatok között. Hogy itt ezen a helyen az orgona sípjai alatt boldog földi 
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gyülekezet találkozzék, amely boldogan énekli a Bárány énekeit, a győztes mennyei 
himnuszokat – Isten és a Bárány magasztalására. Legyen ez az orgona késztetés, amely 
őszinte éneklésre vezet, és segít felemelkedni a földi küzdő gyülekezetnek a mennyei 
győzedelmes egyházhoz a Bárány jobbján.  

Az Atyának, a Fiúnak, és Szentlélek Istennek nevében. Ámen. 

Dr. Peres Imre 

IIIIIIIII...   EEEgggyyyhhhááázzzmmmeeegggyyyeeeiii   ööönnnkkkééénnnttteeesss   bbbeeettteeeggglllááátttooogggaaatttóóókkk   nnnaaapppjjjaaa   ŐŐŐrrrbbbeeennn   
A Nyírségi Egyházmegye 2012. szeptember 29-én tartotta a III. Egyházmegyei önkéntes 
beteglátogatók napját. A rendezvény házigazdája az őri gyülekezet volt. A nyitóáhítatot dr. 
Gaál Sándor esperes tartotta Zakariás 2. része alapján. A 13 gyülekezetből érkezett, 100 fős 
közösség a kórházlelkészek előadásait hallgathatta. 

Gállné Furkó Magdolna, az őri Sarepta Református Idősek Otthona vezető ápolója a 
haldoklás, halál, gyász címmel tartott vetített előadást. Statisztikai adatokkal igazolta, hogy a 
keresztyén hitnek milyen fontos szerepe van a betegség feldolgozásában. 

 "A halál megváltoztathatatlan, de viszonyunk hozzá megváltoztatható." 

Magyarország őszülő, idősödő nemzet, földrajzilag távol eső családokkal. Ezért intézményi 
keretek között is megfelelő környezetet kell teremteni az élet méltó befejezéséhez. Vallás és 
annak gyakorlása elősegíti az elmúlás feldolgozását. Nagy dolgokat egyedül megélni 
borzasztó. Kell, hogy legyen valaki, aki utat mutat és segít ebben, ha bajba jutottunk. Az 
emberi élet megbecsülésével, méltóság megőrzésével tudjunk búcsúzni és búcsúztatni, ha 
eljön a végső óra. Segítsük a keresztyén embereket, hogy gyakorolhassák saját hitüket, ha jön 
a végső próbatétel. A hit által kapott plusz belenyugvást ad a halálba. Felkészülten legyőzni a 
félelmet, szeretetet adni, hogy tudjunk kísérni és búcsúzni. Családtagokat gyámolítani, kezünk 
simogató melegével gyógyítani, tekintetünk szeretetével feszültséget oldani, hittel vállalni ezt 
a feladatot. 

„Az ember legjobb gyógyszere a másik ember” - Paracelsus 

Előadása kezdetén Závodni Mária nyíregyházi kórházlelkész a 90. zsoltárt idézte: „Életünk 
ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő”, és ezt igazságként kell elfogadnunk. 
Előadásában a beteglátogatás mellett hangsúlyosan szerepelt a halál és a haldoklás témája. A 

lelkigondozói beszélgetés jellemzője a 
személyes figyelem, lényege az 
elfogadás: „Fogadjátok be tehát egymást, 
ahogyan Krisztus is befogadott minket” 
(Róm 15,8). A keresztyén lelkigondozó 
azonban túlmutat az emberen. A haldokló 
mellett végzett szolgálatot így foglalta 
össze: végig elkísérni. Szomorúan 
hallhattuk, hogy a klinikai halált 
megelőzi a szociális halál.  Az emberek 
90%-a nem otthonában hal meg, és a 
haldoklók 15%-át látogatják csak. A 
haldoklásban a materiális dolgok 
elveszítik fontosságukat. Meghalni 

legnehezebb annak, aki nem tud lemondani, mert a halálban mindent itt kell hagyni. 
Figyelmeztetett, hogy a keresztyén ember nemcsak hordja a keresztet, hanem használja is azt, 
szenvedésben vagy haldoklásban mutatott magatartásával. A lemondás, odaadás, áldozat „kis 
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meghalás” - Jézus is ennek a gyakorlására bíztat minket. Az előadó beszélt a betegség és 
gyász fázisairól, és azt ajánlja, hogy a halálhoz való hozzáállás ne legyen tabu. A halál aktív 
cselekvés, a haldokló igénye, hogy tudja magát megértetni, kapjon védettséget, tudjon maga 
dönteni. A haldoklás az élet egy szakasza, nem végállomás, utána csak kettőspont következik. 
A lelkésznő szerint a halál az életprogram része kell, hogy legyen mindannyiunk életében. 

Veszteség és nyereség, mint fény és árnyék, egymás nélkül elképzelhetetlenek, minden 
veszteség nyereség és növekedés forrása lehet - mondta Tóth Márta gyulai kórházlelkész. A 
Róma 8,28 egy fordítását idézte: „azoknak, akik Istent szeretik, minden együtt munkálkodik a 
jóra”. A veszteségben észre kell vennünk, hogy csak annak lehet nagy vesztesége, akinek volt 
mit elveszítenie, vagyis áldás volt az életén. Kiemelte, tisztán kell látnunk, hogy az ember egy 
része nincs kitéve az öregedésnek és a betegségnek, és az ember ezzel azonos, és nem a 
betegségével. Minden szenvedésben vigasztalást jelenthet az a tudat, hogy aki tegnap voltam 
nem határozza meg teljes mértékben, ki vagyok ma. Az előadó felhívta a figyelmet a „3H”, 
hit, humor és hallgatás fontosságára a beteglátogatásban és a lelkigondozásban. Minden 
szenvedésben és veszteségben türelmet kell tanulni – mind a szenvedőnek, mind a segítőnek. 
Elisabeth Kübler-Ross svájci származású pszichiátert idézve: mindannyiunknak meg kell 
tanulnunk kapni. 

„Mit veszíthet a tanítvány?” – tette fel a kérdést Gál Judit a kórházmisszió vezetője, aki 
Debrecenből érkezet. A bibliai példák szerint sokat. Dávid gyermekét veszítette el. Illés egy 
időre testi erejét, sőt lelki erejét is. Mózes nem léphetett be az ígéret földjére. A mai tanítvány 
is sok mindent elveszíthet, és ezért a tanítvány kérdése betegséget, szenvedést látva nem az, 
hogy „miért én?”, hanem: „még miért nem én?”. Bármit és mindent elveszíthetünk – csak az a 
kérdés: „hogyan?”. Lelkésznő négy választ adott. Először is felkészülten, tudva, hogy mindez 
megtörténhet velünk is. Másodszor Krisztushoz menekülve. Harmadszor közösségben, és meg 
kell tanulnunk jobban megnyílni testvéreink felé, bajunkat elmondani, hogy valóban 
közösségként hordozhassuk egymás terheit és veszteségeit. Végül pedig reménységgel, azzal 
a tudattal, hogy Isten jót hozhat ki belőle, és majd mi is elmondhatjuk „Bizony, javamra vált a 
nagy keserűség” (Ézs 38,17).  

A találkozó során énektanulásra is sor került. Balázs Ottó orgonával és Nagy József 
gitárkísérettel tanította a következő éneket: „A menny örök otthona vár odaát, megnyerte már 
Jézus nekem. Ha hallom az Ő szelíd, hívó szavát, már nem leszek ott idegen. Ó, nem, hiszen 
Jézusom ismerem én, Övé vagyok, s Ő az enyém. Mennyben a vérén vett otthont nekem, Én 
nem leszek ott idegen!” 

Négy csoportban lehetőség nyílt arra, hogy mindenki elmondhassa a témával kapcsolatos 
gondolatait. A házigazda gyülekezet finom ebédről és üdítőkről gondoskodott.  

Pótor János egyházmegyei diakóniai előadó a záró szavakban Jézus szavait idézte: „Amikor 
megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg” (Mt 
25,40). 

GGGyyyüüüllleeekkkeeezzzeeetttiii   kkkiiirrrááánnnddduuulllááásss   
2012. augusztus 23-án gyülekezetünkből 53-an vettünk részt egy felejthetetlen kiránduláson. 
Öt órakor indultunk, melyet megelőzött a napi ige felolvasása, annak rövid magyarázata. 
Imádság és éneklés után, szívünkben tele vággyal és kíváncsisággal elindultunk úti célunk 
felé Kolozsvárra.  

Az országhatáron átkelve a nagy és gyönyörű, látnivalókkal tele, kb. 120-130 ezer lakosú 
megyeszékhelyen, Szatmárnémetin mentünk át. Az autóbuszon Perhát Levente nagytiszteletű 
úr és László Attila tanár úr mutatták meg a város nevezetes épületeit, többek közt a Római 
Katolikus Székesegyházat, a Dacia szállót, a Református Láncos Templomot, és a Városháza 
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épületét, amely Románia legmagasabb épülete volt az elmúlt rendszerben. Sok nevezetes 
látnivaló van a városban, egy nap is kevés lenne rá, hogy mindent megnézhessünk. 
Szatmárnémetit elhagyva hosszú út megtétele után Szilágyság területére értünk, melynek 
nevét már 1231-ben egy oklevélben említik. Gyönyörködtünk a táj szépségeiben, jó volt a 
hangulat a buszon. Megérkeztünk Szilágyballára, ami egy nagyon szép fekvésű település, ahol 
a lelkipásztor és kedves felesége fogadott bennünket. Nagy öröm volt a találkozás a két 
lelkipásztornak, hiszen osztálytársak voltak a Kolozsvári Hittudomány Egyetemen. A 
gyülekezetben éppen gyermekhét volt sok-sok résztvevővel. Teával, kávéval kínáltak 
bennünket, rövid beszámolót tartott a gyülekezet életéről, a templomban röviden ismertette 
annak történetét. Megköszönve a szívélyes fogadtatást, elindultunk Kolozsvár felé, ami 86 
km-re volt ide.  

 

Az Úr Isten kegyelméből megérkeztünk 
Kolozsvárra, ami Románia egyik 
legfontosabb kulturális központja, Kolozs 
megye székhelye. Lakossága a 2007-es 
népszámláláskor 311.400 fő volt, ennek 
79,39 százaléka román, 18,96 százalék 
magyar. Kulturális szempontból igen fontos 
város, itt működik a Magyar Állami Színház 
és Opera, évente több mint tízezer 
egyetemista tanul itt. Maga a város a XI. 
században jött létre, a várost városfal vette 
körül, maradványai ma is láthatók. A bástyák 
közül egy maradt meg, a szabók bástyája,

amit mi is láthattunk. Láthattuk Hunyadi Mátyás magyar király szülőházát, aki 1443. február 
23-án született. Itt született Bolyai János, a híres matematikus, Reményik Sándor költő, 
akinek a verseit a mi gyülekezetünk gyermekei is egy-egy ünnepi alkalomkor el szokták 
szavalni. A főtéren van a Szent Mihály katolikus templom, amely gótikus stílusban épült, a 
templom mellett emelkedik Mátyás király lovas szobra.  

 

Voltunk a Farkas utcai Református 
Templomban, amit a minoriták építettek 
1486 és 1516 között. Az építkezést Mátyás 
király rendelte el és támogatta. A 
templomban szinte lenyűgözött bennünket 
a csodálatos szószék, a több száz éves 
padok. A falakon a főnemesi családok 
címerei vannak kitéve. Perhát 
nagytiszteletű urat ebben a templomban 
szentelték pappá, látszott az arcán, hogy a 
régi, kedves emlékek szinte 
megelevenedtek a szívében, hiszen sok 
alkalommal szolgált ebben a templomban. 

A főtéren található az Ortodox Katedrális, ami 1920 és 1930 között épült. Voltunk abban a 
kollégiumban, ahol tiszteletes úr a diák éveit töltötte. Boldogan mutatta teológiai tablóját. 
„Íme itt vagyok, hogy cselekedjem ó Isten a te akaratodat.” Zsid 7,10.  

Az idő rövidsége miatt nem tudtunk elmenni a házsongárdi temetőbe, amit 1585. május 11-én 
alapított a kolozsvári közgyűlés. Itt van eltemetve Erdély nagyjai közül: Apáczai Csere János 
író, Dzsida Jenő író, Kós Károly építész, Reményik Sándor költő, Szenczi Molnár Albert 
bibliafordító. Fájó szívvel indultunk haza azzal a tudattal, hogy még nagyon sok látnivalót 
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kihagytunk az idő szűkössége miatt. Oda-vissza 520 km-es utat tettünk meg, élményekben 
gazdagon térhettünk haza. 

Ez úton is megköszönjük Pótor János és Perhát Levente nagytiszteletű uraknak, hogy lehetővé 
tették, megszervezték ezt az élményekben gazdag kirándulást. A jó Isten áldása legyen 
életükön és szolgálataikon.   

Kiss Andrásné 
                                                                                                                               gondnok 

AAA   nnnyyyííírrrbbbááátttooorrriii   kkkooonnnfffiiirrrmmmaaannnddduuusss   tttaaalllááálllkkkooozzzóóó   
2012. október 29-én, az őszi szünet elején Egyházmegyei Konfirmandus Találkozóra 
hívogatták gyülekezeteink konfirmandusait. A találkozó Nyírbátorban volt, a regisztráció 
alapján mintegy 280 fiatallal tölthettük együtt a napot.  

Amikor elindultunk, sokunk szemében vidámság és jókedv tükröződött, és az ottani 
programok ezeket az érzéseket megduplázták. Mikor odaértünk, először a templomba 
mentünk, ahol dr. Gaál Sándor esperes úr nyitotta meg a találkozót. Bemutatta az ott lévő 
lelkészeket, majd átadta a szót Koós Lóránt nagydobosi és nyírparasznyai lelkésznek, aki 
konfirmandusaival eljátszott egy történetet. A történet arról szólt, hogy egy gyerek kapott egy 
új kabátot, de neki nem kellett, ezért egyik barátjának akarta adni, de az nem fogadta el. Mert 
neki jó volt a régi, kopott kabátja. A fiú elszomorodott, mert senki sem akarta elfogadni az új 
kabátot, de aztán meglátta az egyik kedves osztálytársát és neki is felajánlotta a kabátot. A 
lány levette a régi kabátját, és a földre dobta, majd felvette a szép újat. Ez az egész ruhás 
történet a konfirmációval függ össze. A történetben egy kislány nem akarta felvenni az új 
kabátot, mert neki jó volt a régi, kopott kabát. Ez olyan, mintha nem akarna változtatni 
magán, nem akar más lenni, hanem neki jó a régi, megszokott élete. A fiú ezután egy másik 
lánynak ajánlotta a kabátot, és az el is fogadta tőle, majd a régi kabátot a földre dobta és 
elment. Ezzel ő azt mutatta, hogy ő nem akar a régi életében maradni, hanem újat akar. A 
konfirmáció az emberek életét megváltoztatja, mert ezzel új kapcsolatot teremt az Úr Jézus 
felé. A történet után egy új éneket tanulhattunk, címe: Találkozni jöttem veled Istenem.  

Az áhítat után közösen átmentünk a Református Általános Iskola tornatermébe. Útközben 
mindent meg kellett figyelnünk, mert később TOTO-t írtunk belőle.  

A zenészek segítségével sok új éneket 
tanulhattunk meg, amit örömmel énekelt 
mindenki. Különböző játékokat is játszottunk. 
Pl.: egy képzeletbeli térképen mindenki 
elhelyezkedett annak megfelelően, ahonnan 
érkezett. Ezután a TOTO eredményhirdetése 
következett, ahol majdnem mindenki sikeresen 
teljesített. Az iskola ebédlőjében 
megebédeltünk: babgulyást, kakaóscsigát és 
körtét kaptunk. Miután visszamentünk a 
tornaterembe még egyszer elénekeltük a tanult 
énekeket. A templomhoz visszaérve az utolsó 

játék következett. A feladat az volt, hogy fogjuk meg egymás kezét és álljuk körbe a 
templomot. Istennek hála olyan sokan voltunk ezen a találkozón, hogy körbe tudtuk állni. A 
játék után bementünk a templomba, énekeltünk egy utolsó éneket. Majd zárásképpen Nagy 
József missziói lelkipásztor bátorítására és összefoglaló szavaira figyelhetünk, majd egy 
imádságot követően búcsút vettünk egymástól. Ezúton szeretnénk megköszönni Pótor János 
tiszteletes úrnak, hogy egy szép, felejthetetlen napot tölthettünk együtt.  

Tisza Elizabet, Iván Roland 
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IIIdddőőőssseeekkk   NNNaaapppjjjaaa   ŐŐŐrrrbbbeeennn   
A Sarepta Református Idősek Otthonában szeptember 14-én az Idősek Világnapja alkalmából 
az idős testvéreket köszöntöttük.  Az ünnepséget a Sarepta udvarán tartottuk a szép új 
sátorban. Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy 
kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, 
munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Szeretni a 
legcsodálatosabb dolog a világon. Mindegy, hogy szeretetről vagy szerelemről beszélünk, de 
szeretni a legnagyobb öröm. Tudni azt, hogy vannak emberek, akik fontosak számunkra, az is 
egy csoda. A szeretetben a legjobb dolog adni: ölelést, csókot, tanácsot, mindegy mit, csak 
szívből jöjjön.  

 „A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem 
fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem 
rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, 
mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik...”  Pál 1. levele a 
Korinthusiakhoz 13, 4-8. 

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjává. Ettől az 
időszaktól vált általánossá, hogy október táján az ország legtöbb településén köszöntik az idős 
embereket. 2004. februárja óta működik egyházközségünk idősotthonaként a Sarepta, ahol 
már a kezdetek óta mi is köszöntjük az időseket. 70-80 évet megélni, átélni nem kis dolog. Ez 
az ünnep az idősekért van, róluk szól.  

Az ünnepséget Pótor János Nagytiszteletű Úr nyitotta meg, a vendégek köszöntésével. Utána 
a Zsoltárok 116. 1-7 verse alapján hirdette Isten üzenetét a jelenlévőknek. A hálaadás 
fontosságát hangsúlyozta: „Szeretem az Urat, mert meghallgatta könyörgésem szavát”.  

Ezt követően  az Ezüstalkony Hagyományőrző 
és Nyugdíjas Klub Istent dicsőítő énekeit 
hallgathattuk meg, majd Fodor Pálné Margit 
néni, kedves gyülekezeti tagunk verssel 
szolgált közöttünk.  

Ezt első zenés programunk követte, a Sarepta 
dolgozóinak a nyitó tánca, amire nagy 
lelkesedéssel készültünk. A lakók verssel, 
jelenettel, tánccal és nótázással készültek erre a 
napra. Az ezt következő műsor szereplői 
Nyíregyházáról, a Magdaléneumból érkeztek, 
és nagy szeretettel készültek közénk. A lányok 

egy szívet melengető műsort adtak elő, amelyből jól látható volt a rengeteg gyakorlás, és az, 
hogy szívüket, lelküket beleadták az előadásba.  

Újra a dolgozók léptek a színpadra. Műsorukból nem hiányzott a vidámság, az éneklés és az 
elgondolkodtató lelki útravaló sem. A következő műsorszámban ismét az Ezüstalkony 
Hagyományőrző és Nyugdíjas Klub tagjai léptek a színpadra, és vidám matróztánccal 
kedveskedtek nekünk. Majd Somogyi Andrásné az otthon lakója verssel köszönte meg a 
dolgozók áldozatos munkáját.  

A délelőtti programjaink ezzel lezárultak és az ebéd következett, ami húsleves, töltött 
káposzta és almás, túrós rétes volt. Ebéd után az általános iskolás gyerekek műsorát nézhettük 
meg. Közben megérkezett Ágoston Anita előadóművész is, aki nagy sikert aratott közöttünk, 
sokan énekelték vele együtt a régi slágereket és voltak olyanok is, akik táncra perdültek. Az 
egész nap folyamán az otthon lakóinak a munkáiból kiállítást tartottunk, valamint vásárlásra 
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is lehetőség nyílt. Az ebédszünetben pedig az egészségünk megőrzése érdekében vércukor- és 
vérnyomásmérésre is lehetőség nyílt.  

Bízunk abban, hogy a jelenlévők nagyon jól érezték magukat. Reméljük, hogy jövőre is jó 
egészségben tudunk majd találkozni. Ezúton szeretnénk megköszönni Pótor János 
intézményvezetőnek, hogy lehetővé tette ennek a napnak a megvalósulását. 

Ádámné Rácz Lívia és Szőkéné Szántó Erika 

EEEgggyyyhhhááázzzmmmeeegggyyyeeeiii   CCCssseeennndddeeessshhhéééttt   BBBeeerrreeekkkfffüüürrrdddőőőnnn   
„Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.” 1Kor 12,27.  

A Nyírségi Református Egyházmegye szervezésében 2012. október 15-19. között 
Egyházmegyei Csendeshét volt Berekfürdőn a Megbékélés Házában, melyen 
gyülekezetünkből hárman vettünk részt: Ráthonyi Imréné Erzsike néni, Tóth Lajosné Ági és 
jómagam.  

Hétfőn miután elfoglaltuk helyeinket, finom ebéddel vártak a vendéglátók bennünket. Ebéd 
után az ünnepélyes megnyitót Nagy József nyírteleki lelkipásztor tartotta, majd Gaál Sándor 
Esperes Úr köszöntötte a Nyírségi Egyházmegye több, mint 16 gyülekezetéből megjelenteket. 
Ezt követően köszöntőt mondott még az Egyházmegye gondnoka Horváth Csaba, majd 
Katona Béla Tiszavasvári és Szorgalmatos települések lelkipásztora. Isten igéjét minden 
reggel 830–tól és este 18 órától hallgathattuk. Az igehirdetést Katona Béla, Koós Lóránt 
nagydobosi és nyírparasznyai, és Sinkó-Páricsi Babett kántorjánosi és hodászi lelkipásztor 
végezték. Kedden délelőtt közösen néztünk meg egy amerikai filmet, melynek címe Tűztánc. 
A film egy család életéről szól, azon belül egy édesapáról. Egy napló alapján folynak az 
események, az emberi gondolkodás változásán keresztül mutatja be a férj, feleség életét, 
kapcsolatát, mely kihat az egész családra. A film nézése közben szem nem maradt szárazon.  

A reggeli áhítat után pár perces tornával frissítettük magunkat. Nagy József lelkipásztor 
vezetésével és gitár kíséretével négy új éneket tanulhattunk meg, melyeket naponta többször 
is elénekeltünk. A hét minden napján előadást tartott dr. Pálhegyi Ferenc pszichológiai 
professzor, a keresztyén család témakörében. A professzor úr előadása különös hatással volt 
ránk. A gyülekezet kíváncsian, érdeklődéssel és nagy- nagy odafigyeléssel hallgatta végig a 
tartalmas előadást. A családdal kapcsolatban megismerhettük hogyan értsük meg egymást, 
hogyan figyeljünk a másikra, hogyan kell élnünk, cselekednünk, hogy családunk 
békességben, harmóniában élhessen. Hétfőn a férjekért, kedden a feleségekért, szerdán a 
gyerekekért, csütörtökön a nagyszülőkért, pénteken a családokért imádkoztunk.  

 

Minden nap fél 1-kor ebédeltünk, majd 13 
órától 17 óráig szabad foglalkozás volt. A 
délutáni pihenőt strandolással, sétával vagy 
beszélgetéssel töltöttük el. 17 órától közös 
beszélgetéseken vettünk részt, melyen 
megismerhettük a gyülekezetek életét. 18 
órától áhítat, 1830-tól vacsora következett. 
Akinek kedve volt, ismét részt vehetett a 
közös ismerkedésen. Sokat beszélgettünk, 
énekeltünk. Lelki-testi felüdülést jelen-
tettek számunkra ezek a napok. Lélekben 
feltöltődtünk, gazdagon tértünk haza 
megszokott környezetünkbe, családtagja-
inkhoz. Mindenki számára örvendetes volt

ez az 5 nap. Színvonalas, gazdag, áldott napokat töltöttünk el családias környezetben. 
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A búcsúzás nehéz volt, hiszen összekovácsolódtunk, mindenki szerzett új ismerőst, barátot. 
Már ott elhatároztuk, ha Isten is éltet, akkor jövőre is részt veszünk rajta, másoknak is 
elmondjuk, mennyire jól éreztük magunkat. Az Egyházmegye hagyományteremtő céllal 
kívánta megrendezni a Csendes hetet, éppen ezért reménnyel búcsúztunk új barátainktól, hogy 
jövőre újra találkozunk, hogy újra érezzük milyen jó egy nagy család tagjának lenni, 
Krisztushoz tartozni.  

Kiss Lászlóné 

TTTeeemmmppplllooommmfffeeelllúúújjjííítttááásss   
Egyházközségünk elmúlt 5 éve jelentős épülés jegyében telt. Az új parókia, a megújult, immár 
közösségi házként működő régi parókia mellett templomunk orgonája is jelentős bővítésen és 
felújításon eshetett át. Azonban az egyházközség régi terve, a templom tető és torony 
héjazatának cseréje nem valósulhatott meg, mivel az elmúlt években sajnos nem voltak 
megfelelő pályázati lehetőségek erre a munkára. 

 

A presbitérium ez év januári ülésén tervei közé felvette e régóta 
húzódó beruházás kivitelezését. További tervek a templom 
nedvesség elleni falszigetelése. a padfűtés kialakítása és 
toronyóra beépítése volt, amelyeket a presbitérium egyhangúan 
támogatott. A templomfelújítás terveit a tervezőiroda a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal egyeztetve a tavasz 
folyamán elkészítette. Presbitérium június 10-i ülésén az 
elkészült tervek, és a beérkezett kiviteli ajánlatok ismeretében 
úgy döntött, hogy a végső építési engedély megérkezéséig 
megpróbál pályázati forrást szerezni a kivitelezéshez. 

Október 7-én, mivel megfelelő pályázat kiírására nem került sor, és az építési engedély is 
megérkezett, presbitérium a kivitelezés önerőből történő megkezdése mellett döntött, valamint a 
gyülekezetben adakozást is hirdetett. 

Presbitérium kivitelezésre Magi Balázs hajdúnánási vállalkozó ajánlatát választotta ki, aki a 
munkálatokat a szerződéskötést követően haladéktalanul, október első felében megkezdte. 

A felújítás főbb munkálatai a következők voltak: állványozási 
munkák, faanyagok láng és gombamentesítése, új deszkázat 
készítése a vörösréz fedés alá, sérült gerendák cseréje a 
toronyban és a hajóban, a templomtorony és hajó tetőfedése 
vörösréz lemezzel, csúcsdíszek készítése vörösrézből, 
toronyablakok újragyártása vörösréz lemezből, ereszcsatorna és 
lefolyócső szerelése vörösréz lemezből, ablakpárkány fedése 
vörösréz lemezből, templom teljes homlokzati kőműves javítása, 
vakolása. Megtörtént a templom teljes homlokzati újrafestése a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által előírt minőségben és 
színben, valamint villámvédelem kialakítása és a galambriasztó 
rendszer helyreállítása, bővítése. A templom falnedvesség elleni 
szigetelését a Falkit Kft. (Nyíregyháza), a toronyóra beépítését a 
Rancz Kft. (Székesfehérvár), a padfűtés kivitelezését a Quasi-
modo Kft. (Budapest) végezte. Az építési munkálatok november 
végére befejeződtek. Ezúton is hálásan köszönjük a templom 
renoválásra beérkezett adományokat, és végszámlák 
kiegyenlítéséhez további adományokat köszönettel elfogadunk. 

  

Balázs Ottó 
presbiter
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Gyülekezetünk presbitere, Czomba Sándorné, a Bibliaolvasó Kalauz által kijelölt napi igéhez 
kapcsolódóan hétről-hétre verset ír. Alább karácsonyi versét olvashatják Kedves Olvasóink. 
 
Karácsonyi fények gyúlnak ki az ablakokban 
Rideg, téli szenteste a kis Jézus bármit hozhat 
Isten ajándéka a gyermek, elküldte Fiát Értünk 
Sok elfoglaltságunk mellett ne csak a fa alá nézzünk 
Zajos életünkben kapjon helyet a kis Jézus születése napja 
Tudod, hogy az Isten a bűnbocsánatodért a legdrágábbat adja 
Utolsó napjai ennek az évnek szeretetben teljenek 
Sok szeretteid Veled Együtt a mai nap ünnepeljenek 
Ma fontos a megértés, béke, de jusson az eszedbe 
Ez a nap kevés, szíved a szeretetet ne csak ekkor keresse 
Gondolataid ne az ajándékokra csillogjanak 
Szemeid a megszületett kis Jézusra villogjanak 
Zöld fenyőágak és sütemények illata árad a lakásban 
Üljetek össze egy nagy beszélgetésre az Úr Jézusért a családban 
Legyen hálaáldozatod egy szegény ember, akin segítesz 
Erre adott példát Urunk,  gondolj Rá mikor megterítesz 
Te most ünnepelsz, örülsz és ajándékozol valakinek 
Egy rászoruló viszont örülne a világon akárminek 
Tedd széppé az ünnepet, de ne Te légy az ünnepelt 
Több boldogság a Karácsony,ha az Úr Jézus helyét nem hagyod üresen! 

Czomba Sándorné 

   

KKKaaarrrááácccsssooonnnyyyiii   llleeegggááátttuuusssuuunnnkkk   bbbeeemmmuuutttaaatttkkkooozzziiikkk   
Áldás Békességet kívánok az Őri Református Egyházközség számára! 

Gonda Viktornak hívnak a Debreceni Református Hittudományi Egyetem V. éves teológus-
lelkész szakos hallgatója vagyok. 1989-ben születtem Nyíregyházán, gyermekéveimet Ilken 
töltöttem. Édesapám a MÁV-nál dolgozott, édesanyám pedig otthon volt velünk és a háztartást 
vezette. Sokat fáradoztak azon a szüleim, hogy mindent biztosítsanak a számunkra, így 
erejükön felül a mezőgazdasági munkák több ágazatában is kipróbálta magát a család. 
Általános iskolai tanulmányaimat Ilken végeztem, majd 2004-ben a Debreceni Református 
Kollégium Gimnáziumának lettem a tanulója. Itt is érettségiztem le 2008-ban. Ebben az évben 
nyertem felvételt a teológiára is. Kisgyermek koromban is rendszeresen jártam hittanórákra és 
gyermek-istentiszteletekre, ahol a lelkipásztorom, Csegei Istvánt mindig nagy érdeklődéssel és 
figyelemmel hallgattam. Az Úrnak a megszólító szava, mely fiatalon, hatodik osztályos 
koromban elért, arra hívott, hogy Őt szolgáljam, mint az Ő egyházának elhívott lelkipásztora. 
Életem vezérigéje is e köré a gondolat köré kapcsolódik: „Szólj Uram, mert hallja a te szolgád.” 
1Sámuel 3,9. 

  Gonda Viktor 
 

„Néhány üzletember azt mondja, hogy most jöhet a valaha volt legnagyobb 
Karácsony. De szerintem a legnagyobb az első volt.” [Art Fettig]
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KKKaaarrrááácccsssooonnnyyyiii   kkkeeerrreeessszzztttrrreeejjjtttvvvééénnnyyy   
Fejtsd meg a rejtvényt, majd a megjelölt függőleges betűkből elolvashatod a megfejtést! 

A megfejtéseket, kérjük a lelkészi hivatalba eljuttatni 2013. január 13-ig.  

A megfejtők között január 20-án, a délelőtti istentiszteleten értékes ajándékokat sorsolunk ki!  
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RRRööövvviiiddd   hhhííírrreeeiiinnnkkk   
Január 8-án az újonnan megválasztott presbiterek fogadalomtételére került sor 
gyülekeztünkben. 

Január 16-22-ig ökumenikus imahét volt gyülekezetünkben, vezérigéje: „Íme, titkot mondok 
nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni” (1Kor 
15,51). Az imahét alkalmain sokan vettünk részt. 

Március 11-én gyülekeztünkben egyházlátogatást végzett Horváth György egyházmegyei 
tanácsos, nagykállói lelkész, aki igehirdetéssel szolgált, és a presbiteri gyűlésen is részt vett. 

Március 30-án gyülekezetünkben számvizsgálatot végzett Baracsi Zsolt petneházi és laskodi 
lelkész, egyházmegyei számvizsgáló. 

Május 12-én a Sarepta dolgozói Családi Napot tartottak, ahol a dolgozók családtagjaikkal 
együtt sok érdekes programban vehettek részt. A nap talán legsikeresebb programja a 
kisvonatozás volt. 

Május 20-án konfirmáció volt gyülekezetünkben. Az ünnepi alkalomra feldíszített templomban 
a népes gyülekezet előtt 18 fiatal tett konfirmációi vizsgát és fogadalmat. 

Május 27-én Jubileumi Konfirmáltak Találkozójára hívogatott a harang. A találkozón 
meghívottak szép számmal jelentek meg. 

Június 17-én gyülekezetünkben hálaadó ünnepség volt, melyen hálát adtunk az orgona 
felújításáért és bővítéséért. 

Július 17-21. között került megrendezésre gyülekezetünkben a 29. Gyermek és Ifjúsági 
Konferencia. A hét folyamán lehetett a Bibliával ismerkedni, közösen énekelni és játszani, 
másokat megismerni, sőt akár tudásunkat is próbára tenni. A héten 158 gyerek és fiatal vett 
részt, köszönjük a segítők önzetlen és értékes munkáját. Jövőre is várunk mindenkit! 

Augusztus 25-én Isten kegyelméből autóbuszos kirándulás keretében eljuthattunk Kolozsvárra.  

Szeptember 14-én az Idősek Világnapja alkalmából az idős testvéreket köszöntöttük a   
Sareptában. 

Szeptember 29-én megrendezésre került az Önkéntes Beteglátogatók Napja, amin más 
gyülekezetekből is szép számban vettek részt. 

Október 15-én újra indultak az énekkari próbák. Az új tagok mellett ismét újra köszönthettük 
karvezetőnket Csányi Ottó tanár urat. Karácsonyi fellépésünkre (25-én délelőtt), ezúton is 
mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 

Október 29-én Konfirmációi Találkozó volt Nyírbátorban. A találkozón több gyülekezetből, 
nagy számban gyűltek össze fiatalok igehallgatásra, éneklésre és beszélgetésre. 

November 11-én került sor a Gyászolók Vasárnapjára. 

December 7-én az Idősek Otthonában járt a Mikulás! A lakók és dolgozók szép csomagot 
kaptak, majd tombolára is sor került. 
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ÚÚÚjjjééévvviii   ppprrrooogggrrraaammm   
Ige: János 2,1-10 

A biblia jól ismert része a kánai menyegző története. Ez a menyegző arról lett híressé, hogy 
elfogyott a bor. Úgy látszik, valamivel nem jól számoltak. Nem tudjuk, hogy mivel, esetleg a 
vendégek számával, de el kell mondani, hogy Izraelben egy-egy menyegző több napig tartott, és 
nem volt könnyű kiszámítani azt, hogy miután lement egy napnak a programja, másnap vagy 
harmadnap ki jön vissza. De úgy látszik, valahogy rosszul számolták ki a bor mennyiségét.  

Azt gondolom, ez a történet azért van benne a Bibliában, mert ez a helyzet az életben újra és 
újra megismétlődik. Hiszen a mi életünk is tele van kiszámíthatatlan dolgokkal. Rengeteg 
minden eltervezünk, úgy gondoljuk, hogy milyen jó lesz, milyen szép lesz, aztán jönnek a 
váratlan, a kiszámíthatatlan dolgok. Ezért az ember, amikor elindul az új évre, megfordul benne 
a kérdés: mi jön ebben az új esztendőben? Ki tudja kiszámolni, hogy mi lesz Magyarországon? 
Ki tudja, hogy mi jön a te családodban, személyes életedben? És valahogy az emberben mindig 
ott van az a kis szorongás és félelem, hogy nem járunk-e mi is úgy, mint a kánai menyegzőben 
jártak az emberek - hogy elfogyott a bor. 

De elfogyhat más is. Az, hogy a bor elfogy még nem olyan nagy baj. Már nagyobb baj, amikor 
elfogy az erő. Nagyobb baj, amikor elfogy az ember egészsége. Sokkal nagyobb baj, amikor 
elfogy egy házasságban a szeretet. Amikor elfogy az emberekben az egymás iránti türelem. 
Amikor elfogy a békesség egy ember szívéből és életéből, vagy elfogy az öröm. Lehet, hogy 
már rég elfogyott. És lehet, hogy még az a kevés is elfogy, ami van. És lehet, hogy elfogy az 
idő.  

De mit csináljunk, ha elfogynak az életünkből ezek a dolgok? Mit lehet tenni? Ahány ember, 
annyi megoldás. A kánai menyegzőben is több lehetőség volt. Biztos volt olyan megoldás, hogy 
el kell szaladni bort venni. Még talán nem késő. Vagy kölcsön kellene kérni egy kis pénzt, hogy 
tudjunk venni bort. Vagy: jelentsünk csődöt. Mondjuk meg a vendégeknek, hogy nincs tovább, 
menjenek haza. 

Azonban a kánai menyegzőben a násznép között volt egy asszony, Mária, Jézus anyja. Az 
egyetlen személy, aki azt tudta, hogy mit érdemes tenni ilyenkor. Mert arra mindnyájunknak 
van receptje, hogy mit kellene csinálni, ha problémák vannak, ha elfogynak a dolgok. De mit 
érdemes tenni? Mária tudta, hogy mit érdemes tenni, és ezt tette. Szólt Jézusnak. Milyen 
egyszerű. 

Persze rögtön hozzá kell azt is tennünk, hogy Mária azért tudott Jézusnak szólni, mert Jézus ott 
volt a menyegzőben. És Jézus azért volt ott a menyegzőben, mert azzal kezdődik a történet, 
hogy Jézust is meghívták. Meghívták ebbe az egészen személyes ünneplésbe. Ez nem templomi 
alkalom volt. Ez nem házi istentisztelet volt, nem bibliaóra volt. Hanem egy menyegző volt, 
egy egészen személyes családi ünnep. Meghívták Jézust, és nem féltek attól, hogy a jó 
hangulatot elrontja.  

Vajon a mi személyes, családi dolgainkban ott van-e Jézus? Ott van-e a mi legszemélyesebb 
örömeinkben, ott van-e családi együttléteinkben. Ott van-e Jézus, mert aki nem hívta meg 
Jézust, az nem tud kinek szólni. Jézusnak csak az tud szólni, akik Őt előtte meghívta, aki az 
örömében helyet adott neki. Az új esztendőben is nagy kérdés, hogy lesz-e helye Jézusnak a te 
családi életedben, otthonodban, van-e hely Jézusnak terveidben, örömeidben, hétköznapjaidban.  

Az új év nagy programja legyen az, hogy meghívjuk Jézust: Uram gyere az otthonomba, gyere 
a családomba, légy velem minden örömömben és bánatomban, minden nap. 

Balázs Ottó 
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Túrmezei Erzsébet: Frissen hullott hóban 
  

Boldog, fehér kezdet! 
Köszöntelek, új évem, 
Frissen hullott hóban, 
Tündöklő fehérben! 
  

Bűnök, bajok, gondok, 
Feketecsizmások, 
Messze maradjatok, 
Be ne sározzatok! 
  

Jönnek, jönnek mégis! 
Jönnek, utolérnek –  
 
 

 

Vége a tündöklő, 
Ragyogó fehérnek… 
  

Jézus, Jézus, segíts! 
Véredben tisztuljak, 
Úgy kezdjek minden nap 
Hófehérben újat! 
   

Hófehérben újat 
Minden nap Teveled! 
- Hópelyhek hullnak, mint 
Halk, fehér felelet… 

   

AAAnnnyyyaaakkkööönnnyyyvvviii   aaadddaaatttaaaiiinnnkkk   aaa   222000111222...   ééévvvbbbeeennn   
Keresztelés 

Czine Eszter, Szováti Csenge, Botos Teréz, Botos Ella, Botos Szilveszter, Botos Sándor, Botos 
Evelin Vanessza, Páka Jázmin 

Házasságot kötött 

Czine Tamás és Markovics Andrea, Fülöp Ákos és László Evelin 

Konfirmáltak 

Deme Bánk, Gaál Nikolett, Gombita Márk, Iván Csilla, Kálmándi Gergő, Kiss Fanni, Lakatos 
Máté, Lóczi Zoltán, Lőrincz Petra, Miksi Zoltán, Nagy Attila, Orosz János, Pethő Anita, Pethő 
Gábor, Rácz Nikolett, Szalonna Tamás, Szegedi Bettina, Szűcs Evelin 

Elhunytak 

Molnár János, Szabó József, özv. Pára Gyuláné szül. Tisza Irén, Papp Balázsné szül. Kapros 
Jolán, özv. Miksi Józsefné szül. Rácz Zsuzsanna, özv. Kállai Miklósné szül. Miksi Magdolna, 
Deme Mihály, Horváth András, özv. Sepa Józsefné szül. Jóni Erzsébet, Czine József Győző  
  

ÖÖrröömmhhíírr  KKlluubb  
 

December 15-én, Szombaton 10 órától 
Örömhír Klub lesz a gyermekeknek a 
Közösségi Házban (játék, barkácsolás, 
történet, éneklés, finomságok). Ahol 
Kertészné Iványi Ágnes, a Vasárnapi 
Iskolai Szövetség munkatársa szolgál.  

Minden óvodás és általános iskolás 
gyermeket szeretettel várunk. 

  

GGyyeerrmmeekkiisstteennttiisszztteelleett  
Már unod a vasárnap délelőtti meséket? 
Szeretnéd hasznosan eltölteni a vasárnap 
egy részét? Akkor itt a helyed!!! Egy 
alkalom, ahol barátokra tehetsz szert, ahol 
játszhatsz, énekelhetsz, bibliai történeteket 
hallgathatsz. Minden vasárnap fél 11-kor a 
Gyülekezeti Házban kezdjük az 
istentiszteletet a felnőttekkel, a közének 
alatt kivonulunk és átmegyünk a Közösségi 
Házba gyermekistentiszteletre. Gyere el te 
is, nem fogod megbánni! 
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RRReeennndddssszzzeeerrreeesss   gggyyyüüüllleeekkkeeezzzeeetttiii   aaalllkkkaaalllmmmaaaiiinnnkkk   
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 

Kedd  1200 Áhítat a Sareptában 

Csütörtök 1700 Bibliaóra a közösségi házban 

Péntek 1200 Áhítat a Sareptában 
Péntek 1600 Ifjúsági óra a közösségi házban 

ÜÜÜnnnnnneeepppiii   aaalllkkkaaalllmmmaaaiiinnnkkk      
December 19-23-ig   1800 Úrvacsorai előkészítő istentisztelet a gyülekezeti házban 

December 21. Péntek 1100 Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek számára 
házi úrvacsora előre bejelentett igény szerint 

December 23. Vasárnap   900 Istentisztelet a Sareptában 

December 23. Vasárnap 1030 Istentisztelet a gyülekezeti házban és 
gyermekistentisztelet a közösségi házban 

December 23. Vasárnap 1800 Istentisztelet a gyülekezeti házban 

December 24. Szenteste 1800 Istentisztelet a templomban a legátus szolgálatával, 
gyerekek és énekkar műsora                                

December 25. Kedd 
Karácsony I. napja 

 900 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. Szerda 
Karácsony II. napja 

 900 Istentisztelet a Sareptában a legátus szolgálatával 

Karácsony II. napja 1000 Istentisztelet a gyülekezeti házban a legátus 
szolgálatával 

Karácsony II. napja 1500 Istentisztelet a gyülekezeti házban a legátus 
szolgálatával 

December 31. Óév 1800 Istentisztelet a templomban 
Január 1. Újév 1030 Istentisztelet a templomban 
Január 1. Újév 1500 Istentisztelet a gyülekezeti házban 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 

ÁÁllddootttt  KKaarrááccssoonnyyii  ÜÜnnnneeppeekkeett  kkíívváánnuunnkk!!  


