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                                             Immánuél – Velünk az Isten 

Ige: Ézsaiás 7,1-17; Máté evangéliuma 1,20-23 

Kedves Testvéreim! 

Nagy szeretettel köszöntöm gyülekezeti újságunk minden Kedves Olvasóját 2015 Karácsonyán. 
Bibliaolvasó Kalauzunk szerint egy hete kezdtük el olvasni Ézsaiás könyvét. A mai Immánuel – 
jövendölésen kívül is vannak ebben a könyvben a Messiás eljöveteléről szóló próféciák. „Mert egy 
gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: 
Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme (9,5)!” „Vesszőszál hajt ki 
Isai törzsökéből, hajtás sarjad gyökereiről (11,1).” Ezek a próféciák hétszáz évvel Jézus születése 
előtt hangoztak el. Isten örök tervében benne volt, hogy Szabadítót küld számunkra. 

1. „Ha nem hisztek, nem maradtok meg”.  

Hívogat Isten, hogy higgyünk és megmaradjunk. Amikor Ézsaiás próféta ezt a megbízatást kapja, 
akkor éppen ostrom fenyegeti Jeruzsálemet. Áház, Júda királya és népe ellen két ország fogott össze. 
Az egyik Szíria, fővárosa Damaszkusz. Szíriáról naponta hallunk híreket, ahol évek óta polgárháború 
dúl, ahol a félelmetes, keresztyéneket is kivégző Iszlám Állam működik. A másik ország, amelyik 
Júda ellen támadt, Efraim, vagy másképpen Izráel, fővárosa Samária. Ez a két ország fogott össze 
Júda ellen, hogy bekényszerítsék egy asszírellenes szövetségbe. Júda bölcs volt, ki akart maradni 
ebből az életveszélyes szövetségből. Tudta, hogy még hármuknak együtt sincs esélyük a hatalmas 
Asszíria ellen. A két ellenfél fegyverrel akarta erre Júdát kényszeríteni. Egyik szárnyuk Északról 
támadt, a másik Délről. Közeledik a front. Jeruzsálem várfalait lázasan erősítik. Áház király arra 
gondol, hogy Asszíriától kellene segítséget kérni. Ez viszont azzal járna, hogy az asszír pogányságot 
is vállalniuk kellene. Oltárt kell építeni a jeruzsálemi templomban az asszír bálványoknak.  

Ettől a végzetes lépéstől akarja Ézsaiás próféta visszatartani a királyt. Ne menjen bele egy veszélyes 
szövetségbe, amely hite feladását jelenti. De a Jeruzsálem felé közeledő ellenség is nagyon erős. A 
király és népének a szíve úgy ingadozott, ahogyan az erdő fái reszketnek a szélben.  

Sokszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor nálunk nagyobb erővel találkozunk: betegség, gyász, a 
Sátán támadásai. Nem mondhatjuk, hogy magunkban is boldogulunk. Vagy Istenben bízunk, vagy a 
halál markában vagyunk. Azért küldte el nekünk Isten Jézus Krisztust, hogy hihessünk, és örök életet 
kapjunk. „Ha nem hisztek, nem maradtok meg.” Le kell lepleznünk magunkban a félelmet, és annak 
okát. Aki fél, önmaga ellen cselekszik. Áház nem hitt, segítségül hívta Asszíriát. Behódolt, hitbeli 
engedményeket tett. A történelem arról tanúskodik, hogy az asszír király e nélkül a hívás nélkül is 
útban volt. Aki nem Istenben bízik, önmaga ellen cselekszik. Amikor a ló megvadul, árokba dönti a 
kocsit. Közben a ló lába is eltörik. Aki fél, kapkod, önmaga ellen cselekszik.  



Az igazi erőviszonyokra figyelj! – üzeni a próféta. Szíria királya Recin, Efraimé Pekah, de Júda igazi 
királya nem Áház, hanem az Úristen. Ezek az igazi erőviszonyok. Júda az erősebb, még ha a látszat 
csal is.  

Testvérek! Jobbra, balra falakba ütközünk, pedig felfelé szabad az út, Isten kínálja önmagát.  

2. Kérj egy jelet Istentől. 

Izráel és Szíria Északról és Délről is támad. Harapófogóba fogják Júdát. Ebben a nehéz helyzetben 
parancsolja Isten Ézsaiásnak, hogy mondja meg a királynak, hogy ne féljen, mert van kiút a bajból. 
Isten tud segíteni, csak el kell fogadni a segítségét. A király pedig tétovázik. Ekkor mondja a próféta: 
kérj egy jelet Istentől. A király még azt is megszabhatná, hogy a mélyből, vagy a magasból jöjjön a 
jel.  

Azt üzeni most nekünk Isten, hogy a nehéz helyzetben közeledik hozzánk. Nem vagyunk magunkra 
hagyatva. Nem vonul vissza a végtelenségbe, nem legyint a földi bajokra, hanem közeledik hozzánk, 
mert szeret. Karácsony az Isten közeledésének a testetöltése.  

Isten kegyelmi jelt kínál nekünk. A megtérés lehetőségét, és azt a boldogságot, amely az Istennel 
töltött élet ajándéka. Hinni azt jelenti, hogy ráépítem életem Isten szavára. Próbáld meg, és Isten 
számtalan jelét adja annak, hogy elfogadott, hogy megsegít és jó vele lenni.  

A történetben szomorú fordulat következik, mert a király azt mondja, hogy nem kérek, nem kísértem 
az Urat. Visszautasítja a jelkérés lehetőségét. Természetesen lehet úgy is jelt kérni Istentől, hogy 
kísértjük őt. De itt nem erről van szó. A jelet ebben a helyzetben Isten maga kínálja. Miért utasítja 
vissza? Azért, mert ha a jel beválik, akkor attól kezdve tudnia kell azt, hogy van Szabadító Isten. 
Sokszor ma is visszautasítják Isten jelét. Nem akarják, hogy Ő formálja életüket, irányítsa napjaikat. 
Inkább a pusztulást választják, mint Isten vezetését.  

3. Isten mégis ad jelt: „Íme, egy fiatal nő, aki most várandós, fiút fog szülni, és Immánuélnek 
nevezi majd el.” 

 Mire ez a gyermek annyira cseperedik, hogy megtudja különböztetni a jót a rossztól, addig Isten 
megszabadítja Júdát a jelenlegi két ellenségtől. Még hátra van néhány hónap, hogy megszülessen, 
majd tovább két-három év, hogy a jót és a rosszat meg tudja különböztetni. Ez alatt az időszak alatt 
a jelenlegi két ellenség elpusztul, de jön egy még nagyobb ellenség: Asszíria királya. A kegyelmi jel 
az ítélet jelévé válik.  

Elhangzott Isten kegyelme, hívó szava. Áll a kereszt a Golgotán. De akinek nem kell, akkor ugyanaz 
a Krisztus ítéletté változik.  

4. A gyermek tejszínt és mézet fog enni. 

A tejszín és a méz a messiási korszakra utal. Miközben Isten hitetlenséget megbüntető ítéletéről 
olvasunk, feltűnik ez a motívum: lesz tejszín és méz. Lesz messiási idő. Jézus Krisztusra mutat ez a 
látszólag lényegtelen megjegyzés. A Gyermek neve is beszédes: Immánuél, ami azt jelenti, velünk az 
Isten. Természetesen Isten kegyelme nagyobb annál, hogy az ítéleté legyen a végső szó. A jel mégis 
kegyelmi jellé válik, mert Isten hihetetlen gondoskodásáról és kegyelméről szól. 

5. Velünk az Isten. 

Évszázadok teltek el. Máté evangéliumában az Ézsaiási igéket olvashatjuk: „Íme, a szűz fogan 
méhében és fiút szül, és Immánuélnek nevezik majd, ami azt jelenti: Velünk az Isten.” Amikor József 
titokban akarta elbocsátani Máriát, az ő jegyesét, akkor kapta a bátorító szavakat: „Ne félj feleségül 
venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van.”  

Ő lesz az Immánuél. Benne teljesedik be teljesen az a prófécia, amiről Ézsaiás jövendölt. 

Jézusban mutatta meg Isten döntő kegyelmét a világnak. Ez az Isten nagysága. Nem hagy el 
bennünket hitetlenségünkben sem. Isten lehetne ellenünk. Bűneink, engedetlenségeink miatt azt 
érdemelnénk, hogy ítéletes hatalmával elpusztítson.  



Isten lehetne felettünk. Ő a tökéletes szent a végtelen távolságba elhúzódhatna tőlünk. 
Megszakíthatna velünk minden kapcsolatot. Nem ezeket választja Isten, hanem velünk van. Nem csak 
közeledik, hanem karácsonykor át is ölel minket. A legdrágábbat, a Fiát adta nékünk. Testet öltött a 
Megváltó. Nem vagyunk egyedül. Velünk az Isten. Megígérte, velünk van minden nap a világ 
végezetéig. Örömmel valljuk Pállal: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk” (Róm 8,31)? 

Áldott Karácsonyt kívánok minden Kedves Olvasónak!                                  Pótor János lelkipásztor 

GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐL    
Adventi orgonakoncert gyülekezetünkben 

November 22-én, a vasárnap délelőtti istentiszteleten a 2Tim 2,11-18 alapján szólt hozzánk Isten 
igéje, kiemelve a 15. versszakot: „Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan 
munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét.” Krisztus igéjét kell 
vállalni, vállalnunk az élet minden területén. Kipróbált emberként kell megállni. Milyen jó, hogy ezt 
Pál alázattal, de mégis hittel leírhatja, hiszen úgy tekinthetünk őrá, mint egy kipróbált emberre, 
Krisztus kipróbált emberére, aki noha támadta kezdetekben Krisztus ügyét, Saulként kemény 
üldözője volt, aztán a damaszkuszi úton komolyan vette a hívást.  

A Saulból lett Pál hit által szólt, hit által írta az ő drága leveleit, melyek által mi is épülhetünk és 
erősödhetünk. „Nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség” (Filippi 1,21), és az ő 
végrendeletének legcsodálatosabb igéit majd a 4. részben olvashatjuk: „Ama nemes harcot 
megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam” (2Tim 4,7). Így lehetünk mi is kipróbált 
emberei Urunknak, ha a nemes harcot megharcoljuk. A keresztyén élet harc, küzdelem és az legyen 
nemes harc és nemes küzdelem. Sok próbát kell kiállanunk, de sohasem a saját erőnkre, 
bölcsességünkre, tehetségünkre kell hagyatkoznunk, hanem mindig az Isteni ígéretekre: „Velünk az 
Isten!” Igyekezzünk kipróbált emberként megállni a mi Urunk előtt. Adjon nemes és erős hitet, ama 
nemes harcot megharcoló hitet nekünk a mi Urunk, és ha kell, tudjunk kitérni, de ha kell és van 
lehetőség, bátran bizonyságot tenni Szabadítónkról.  

Az istentisztelet után Sepsy Károly adventi orgonakoncertjét hallgathattunk meg. Adventi, karácsonyi 
témakörből való műveket játszott, egyik szebb, mint a másik – így fogalmazott Nagytiszteletű úr.  

Bach emberideálja Buxtehude, a tőle előadott darab: D dúr Preludium és Fuga. A zenében a D-dúr 
hangnem a Karácsony hangneme.  

Ezután korál előjátékokat játszott. Mivel német a szerző, a cím is német: Nun Komm, der Heiden 
Heiland („Jöjj népek Megváltója”, a 303. dicséretünk dallamára) és In dulci jubilo („Hadd zengjen 
énekszó” – karácsonyi ének), mindkettő Johann Sebastian Bachtól.  

A következő egy furcsa nevű holland zeneszerző Feike Asma: Holland Karácsony, vagyis egy holland 
karácsonyi éneknek a feldolgozása.  

A külföldi zeneszerzők után magyar zeneszerzők művei következtek:  

- Gárdonyi Zoltán: Karácsonyi bölcsődal. Mária ringatja gyermekét a kisded Jézust, vagy 
ahogy minden édesanya, nagymama a maga gyermekét. 

- Lisznyai Gábor: Ne féljetek, pásztorok – egy kedves karácsonyi kántáló dal. 
- Antalffy Zsíros Dezső: Amerikában emigrált és ott fejezte be az életét, és itt írta ezt a művet 

is, címe: Karácsonyi harangok. A pedálban néha hallunk kongó, mély ütéseket, fentebb-
lentebb, ezek a harangjátékoknak a hangjai.  

Ezek a szép dallamok készítgettek bennünket az ünnepre. Jó volt hallani, hogy nem csak külföldi, 
hanem sok áldott magyar zeneszerző is feldolgozta a gyönyörű karácsonyi történetet. A jó Isten 
áldását kívánjuk Nagytiszteletű úr életére, szolgálatára.              Perhát Levente beosztott lelkipásztor 

 



Konfirmandus találkozó Nyírbátorban 

Több száz fiatal részvételével rendezte meg a Nyírségi Református Egyházmegye az idei 
konfirmandus találkozót, melynek ismét a Nyírbátori Református Általános Iskola adott otthont. Mi 
Őrből 16-an vettünk részt a találkozón.  

Első utunk a templomba vezetett, ahol már elég sokan voltak. Elfoglaltuk a helyünket és közben 
csodáltuk a templom gyönyörű mennyezetét. Dr. Gaál Sándor esperes úr köszöntése, imádsága után 
énekeltünk és játékos ébresztő feladatot hajtottunk végre, utána pedig átvonultunk az általános iskola 
tornatermébe. A nap legfontosabb szava, és amiről az előadások is szóltak a helyünk megtalálása volt.  

A nyitó áhítatot Szilágyi Sándor 
lelkipásztor tartotta, mely a fiatal 
Jósiás király helytállásáról, hitéről 
szólt. Ismét egy kisebb játékos 
feladat következett, amelyen 
mindenki részt vehetett. Amikor ez 
is befejeződött a tékozló fiú 
történetét halhattunk szemléltető 
képekkel, illusztrációkkal. Majd 
ehhez kapcsolódóan kisebb 
előadások következtek. Pál és Éva 
házasságáról, Lehel fiatalságáról, 
majd arról is, hogyan találták meg 
helyüket Isten mellett. Mikor ezek 
is befejeződtek, az ebéd 
következett, ami nagyon finom 
volt, és közben ismerkedtünk, beszélgettünk. Majd visszamentünk a tornaterembe és sor került az 
utolsó játékra, ami egy kvíz volt. Nyolc fős csapatokat alkottunk, és válaszoltunk a feltett kérdésekre. 
A rengeteg csapat közül mi lettünk az elsők, hiszen mi gyűjtöttük össze a legtöbb jutalom cukorkát.  

Hazaindulás előtt az aznap megtanult énekeket énekeltük el. Elköszöntünk mindenkitől, de még 
számunkra a nap nem ért véget, hiszen a nyírbátori Csekő cukrászda felé vettük az irányt, ahol 
mindenki két szelet süteményt fogyaszthatott el.  

A csapat nevében szeretnénk megköszönni Tiszteletes úréknak ezt a csodálatos napot, nagyon jól 
éreztük magunkat.                                                                                                         Koncz Henrietta 

Örömhírklub az oviban 

2015. december 15-én, kedden Karácsonyi örömhírklub volt az oviban. Témája: Szu Ling karácsonya 
a Vasárnapi Iskolai Szövetség kiadványa. Szu Ling egy kínai kislány, aki 4 évesen bekerül egy 
árvaházba, ahol megismeri az Isten szeretetét, és 8 évesen átadja életét az Úr Jézusnak. Megtanulja, 
hogy a legnagyobb ajándékot Isten 
adta az embereknek az első 
karácsonyon, az Ő egyszülött Fiát. A 
kislány, amikor hallja a karácsonyi 
történetet, arra gondol, hogy eddig 
mindig csak az volt a lényeg, hogy ő 
kapjon ajándékot, de milyen 
nagyszerű lenne, ha idén ő adhatna 
valamit mindenkinek az árvaházban. 
Ezért kitartóan elkezd imádkozni, és 
elhiszi, hogy az az Isten, aki több 
millió csillagot teremtett, meg tudja 
adni a 288 ajándékot. Elérkezik a várva várt karácsony, és amikor Szu Ling megkapja az ajándékot, 



mindenki meglepetésére 288 db színes fésű volt benne. Szu Ling a fésűkben Isten jóságát látta és 
magasztalta Istent az Ő hatalmáért.  

Az aranymondásunk ez volt: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni” (ApCsel 20,35). Isten arra 
tanít ezen a Karácsonyon, hogy jobb adni, mint kapni. A gyerekek örömmel énekelték a „Bim-bam-
bam, szólj kis harang” és az „Örülj föld és örülj ég halleluja, Isten fia földre jött halleluja” kezdetű 
énekeket.  

Barkácsolás során egy örömhozó angyalt készítettek. Jó volt együtt lenni. A gyerekek és mi felnőttek 
is megtanulhattuk, hogy akkor lesz igazi karácsonyunk, ha megtanuljuk megajándékozni egymást 
azzal, amink van.                                                                                          Balázsné Dicső Zsuzsanna 

 
 

MIKULÁS 

December 6-án, advent második 
vasárnapján a gyermekisten-
tiszteleten járt a Mikulás, akit a 
gyermekek énekekkel köszöntöttek.  

A hűségesen járókat megdicsérte és 
megajándékozta, de nem kellett üres 
kézzel távoznia annak sem, aki csak 
erre az alkalomra érkezett. Jövőre is 
visszavárjuk! 

 December 7-én az Idősek 
Otthonában járt a Mikulás. A lakók 
és dolgozók szép csomagot kaptak, 
majd tombolára is sor került.  

 

Honlapunk: www.reformatusor.hu          Facebook: Őri Református Egyházközség 

 
 



Sok szép élménnyel, lelkiekben gazdagon visszatérve, jövőre ismét megszervezzük gyülekezeti 
táborunkat, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a családokat, gyerekeket, fiatalokat, mindazokat, akik 
szeretnének jó közösségben, az Ige fényében, tartalmasan, mozgalmasan nyaralni. A Berekfürdői 
Református Üdülő ideális hely a kikapcsolódásra: strandolás, sportolás, ping-pong, csocsó, biliárd, 
kötélcsúszda, túrázás, barkácsolás, focizás – ezek a lehetőségek várják a jelentkezőket! 

Gyülekezeti támogatással és pályázatok segítségével megpróbáltuk egészen alacsonyra csökkenteni 
a részvételi díjat. 

A tábor helye: Berekfürdő, Református Konferencia Központ B épülete.  

Időpont: 2016. augusztus 8-12-ig, hétfőtől-péntekig. 

Részvételi díj: gyereknek 12.000 Ft, felnőtteknek 17.000 Ft, ami magában foglalja az utazást, 
szállást, napi háromszori étkezést, és a strandbelépők árát.  

Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet 2016. január 31-ig, 5.000 Ft előleg befizetésével.  

Érdeklődni, bővebb felvilágosítást kérni a Lelkészi hivatalban lehet. 

Szeretettel várjuk a Testvérek jelentkezését! 

Legátusunk bemutatkozik 

Áldást és békességet kívánok! 

Az én nevem Bisits Dóra, és engem ért a megtiszteltetés, hogy idén karácsonykor én lehetek az őri és 
a rohodi református gyülekezetek legátusa. 

1993 májusában, Debrecenben születtem egy háromgyermekes család második gyermekeként. 
Bátyám Mosonmagyaróváron dolgozik, egy autóterméket tervező cégnél, a kisebb testvérem pedig 
még az általános iskola 5. osztályába jár. Édesanyám a Debreceni Városháza ügyintézőjeként, 
Édesapám pedig egy szereléstechnikai cég alkalmazottjaként dolgozik. Jómagam általános iskolás 
korom óta a Debreceni Református Kollégium növendéke voltam. Itt is érettségiztem 2012-ben, és 
Istennek hála ugyanebben az évben felvételt nyertem a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
teológus-lelkész szakára.  

Jelenleg negyed éves hallgatója vagyok az intézménynek. Ezzel párhuzamosan 2014 szeptemberében 
elkezdtem a tanító szakot is, ugyancsak a Hittudományi Egyetem falai között. Úgy gondolom, hogy 
a tanítói szakirányt szépen és hasznosan lehet alkalmazni a lelkészi hivatásban is. 

Nagy szeretettel és némi izgatottsággal várom a karácsonyi legációt, és bízom benne, hogy én is 
megismerkedhetem személyesen a gyülekezet tagjaival. Istentől megáldott békés ünnepre 
hangolódást és adventi készülődést kívánok minden kedves olvasónak! 

„Vezess engem a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, mindennap 
várlak téged.” (Zsolt 25:5) 

Rövid hírek 

Január 18-25-ig ökumenikus imahét volt gyülekezetünkben, vezérigéje: János 4,7. Jézus és a samária 
asszony találkozása arra hív minket, hogy próbáljuk ki, milyen a más kútjából vizet inni és azt, hogy 
valami keveset a mienkből is adni tudjunk. Sokszínűségünkben egymást gazdagíthatjuk.  

Február 6-án a Sareptában farsangi ünnepséget tartottunk, amin részt vettek az Ezüstalkony 
Hagyományőrző és Nyugdíjas Klub tagjai és a Magdaléneum Fogyatékosok Ápoló Gondozó Otthon 
lakói is. 



Március 31-én tartottuk meg Örömhír klubunkat az oviban. Témája: "De igaz!" címmel az emmausi 
tanítványok története volt.  

Április 3-án, Nagypénteken kisebbek és nagyobbak számára is tartottunk Örömhír klubot. 57-en 
voltunk együtt, a téma itt is az emmausi tanítványok története volt.  

Április 18-án Ifjúsági találkozón vettük részt Nyíregyházán, 6 fővel. 

Április 24-én gyülekezetünkben számvizsgálatot végzett Baracsi Zsolt petneházi és laskodi lelkész, 
egyházmegyei számvevő. 

Április 28-án gyülekezetünkben egyházlátogatást végzett Kozma Mihály apagyi lelkész, 
egyházmegyei tanácsos. 

Május 3-án az édesanyákat, nagymamákat köszöntöttük. Mindenkinek van, volt édesanyja, aki a 
világra hozta, akinek az életét megköszönheti. Ezen a napon hálát adhattunk Istennek édesanyánkért, 
nagymamáinkért. 

Május 17-én konfirmáció volt gyülekezetünkben. Az ünnepi alkalomra a feldíszített templomban a 
népes gyülekezet előtt 8 fiatal és 2 felnőtt tett konfirmációi vizsgát és fogadalmat. 

Május 24-én a Jubileumi Konfirmáltak Találkozójára hívogatott a harang. Találkozón a meghívottak 
szép számmal jelentek meg. 

Május 30-án a Sarepta dolgozói Családi Napot tartottak, ahol a dolgozók családtagjaikkal együtt sok 
érdekes programban vehettek részt. A nap talán legsikeresebb programja a kisvonatozás volt. 

Június 14-én hittan tanévzáró volt gyülekezetünkben, ahol a hittan oktatásban részt vevő gyermekek 
adtak számot az egész évben tanultakról. 

Július 21-25. között került megrendezésre gyülekezetünkben a 32. 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 119 gyerek és fiatal vett részt, köszönjük a segítők 
önzetlen és értékes munkáját.  Jövőre is várunk mindenkit.  

Augusztus 17-21-ig Berekfürdőn több generációs táborban vett részt gyülekezetünkből 29 fő.  

Augusztus 26-án Isten kegyelméből gyülekezeti kiránduláson vettünk részt Esztergomban 
Szentendrén, Visegrádon, 55 fővel. 

Szeptember 25-én az Idősek Világnapja alkalmából az idős testvéreket köszöntöttük és dombormű 
leleplezésére került sor a Sareptában. 

Október 5-én újra indultak az énekkari próbák, az új tagok mellett ismét köszönthettük karvezetőnket, 
Csányi Ottó tanár urat. Karácsonyi fellépésünkre (25-én délelőtt) kerül sor, ezúton is mindenkit 
szeretettel hívunk és várunk! 

November 7-én Konfirmandus Találkozó volt Nyírbátorban, ahol 16-an vettünk részt. A találkozón 
több gyülekezetből nagy számban gyűltek össze fiatalok igehallgatásra, éneklésre és beszélgetésre.  

November 8-án került sor a gyászolók vasárnapjára. 

November 24-én az Idősek Otthonából 8-an vettek részt a mátészalkai Idősek Kertjében megrendezett 
bibliaismereti vetélkedőn. A vetélkedő témája Dániel könyve volt, az őri csapat nagyon szorgalmasan 
készült a versenyre. 

Karácsonyi ajándék 

Jókai Mór egyik kedves elbeszélése: 

Élt valahol a világban egy nagyon szegény varga, akinek semmije se volt e mostoha földön, csak 
kilenc gyermeke. Anyjuk már régen meghalt, s így a vargának egyedül kellett gondoskodnia 
fenntartásukról és felnevelésükről. Bizony, temérdek gondot okozott ez a szegény vargának, de 
örömmel tette, mert nagyon szerette családját, árva gyermekeit; az édesanyjuk helyett is szerette őket. 



A legnagyobb gond akkor szakadt rá, amikor karácsony közeledett. Szeretett volna ő is nagy 
karácsonyfát állítani, fénylő gyertyákkal, szikrázó csillagszórókkal, szaloncukorral, aranyos diókkal 
és sok fehér angyalhajjal, és a fa alá ő is szeretett volna játékokat, ajándékokat rakni gyermekei 
számára. Így szerette volna ő, de sajnos, nagy szegénysége nem engedte meg. Akkor gondolt egyet, 
hogy gyermekeit megtanítja egy szép karácsonyi énekre, és az lesz az ő karácsonyi ajándékuk. Így is 
történt. Elérkezett a szenteste: s a népes család boldogan énekelte: „Dicsőség mennyben az Istennek, 
dicsőség mennyben az Istennek…”. Zengett, harsogott az ének a gyerekek szájából, szívéből… S 
amikor a végére értek, kezdték elölről.  

Szomszédjukban egy savanyú úr lakott, aki már nem bírta elviselni az áthallatszódó, sokszor ismételt 
éneket, ezért átkopogott és átment hozzájuk. Ezer forintot ígért, ha végre abbahagyják. A varga el is 
fogadta az ajándékot, s aztán elcsendesült, elhalt az ének a kis kórus ajkán. A gyerekek elszomorodva, 
csendben ültek a szobában. De a csend, a hallgatás nem tartott sokáig. Sem az édesapa, sem a 
gyerekek nem bírták elviselni, hogy szívük ne ujjongjon az ének szárnyain. Ezért az édesapa úgy 
döntött, hogy visszaadja a pénzt. A gyermekkórus pedig újra, boldogan énekelte tovább a karácsonyi 
éneket.  

Nekünk is hasonlóképpen kellene cselekedni, hogy a világ minden kincséért el nem hagynánk ennek 
a szent éjszakának, Jézus Krisztusnak születésének ünneplését, s jó lenne, ha mi sem hagynánk 
abba a karácsonyi éneket!  

 
                     Karácsonyi ima 

Drága Jézus, aki ma születtél Értünk 
Csak arra az egy dologra nagyon kérünk 
Hogy légy fény a sötétségben, bolyongásban nékünk 
Ha a Sátán unszolására a keskeny útról letérünk 
Te légy számunkra az igazi boldogság, kérünk! 
Bocsáss meg, ha oly sokszor Terád nem nézünk 
Pedig Te vagy a mi egyedüli, biztos menedékünk! 
Légy ebben a zűrzavaros világban minden segítségünk 
Add, hogy hatalmas erőd felől ne legyen semmi kétségünk! 
Ez a mai nap lehet teljes reménységünk 
Hogy egyszer újból visszajössz miértünk! 
És akkor lehet majd a mennyben örök lakrészünk 
Hallgasd meg imánk, mert Te vagy a mi üdvösségünk! 
Ámen.                                                Czomba Sándorné 

 
Túrmezei Erzsébet: Találkozó a jászol mellett 

Messze vagyunk, s talán magunk vagyunk, 
de most találkozót adunk, 
és a jászolnál mind-mind ott leszünk. 
A Királynak tisztességet teszünk, 
a Királynak, aki lejött közénk, 
s nem volt, hová fejét lehajtsa. 
 
Mi, boldog népe, 
odatérdepelünk elébe, 
s meghallgatjuk, mi a parancsa: 
Örömhírt vinni szerteszét! 
Világosságot, mert nagy a sötét! 

Elhirdetni, hogy Ő itt van jelen! 
Futni a fénnyel át az éjjelen! 
Őrizni reggelig!  
Szívünk a szent örömmel megtelik. 
Hiszen ha ez a Gyermek a miénk lett, 
feledtet minden fájó veszteséget, 
minden keserű könnyet letörül. 
Karácsonyi béke ölel körül.  
 
Győzve a távolságon, téren, 
boldog betlehemi találkozóra 
várlak, testvérem. 

  



Karácsonyi keresztrejtvény 

Fejtsd meg a rejtvényt, majd a megjelölt függőleges betűkből elolvashatod a megfejtést! A 
megfejtéseket, kérjük a lelkészi hivatalba eljuttatni 2016. január 10–ig. A megfejtők között január 17-
én, a délelőtti istentiszteleten értékes ajándékokat sorsolunk ki! 

1. Így kellett hívni Zakariás fiát. (Lk 1,13) 
2. Őt látogatta meg Mária. (Lk 1,39) 
3. Ezt a nevet akarták volna adni Erzsébet fiának. (Lk 1,59) 
4. Magyarul azt jelenti: velünk az Isten. (Mt 1,23) 
5. Mária jegyese volt. (Lk 2,5) 
6. Ő volt a király Jézus születésekor. (Mt 2,1) 
7. Itt tanyáztak a pásztorok. (Lk 2,8) 
8. Hogyan nevezzük még Jézus Krisztust? (Lk 2,11) 
9. Minek a feltűnését látták a bölcsek az égen? (Mt 2,2) 
10. Itt született meg Jézus. (Mt 2,5) 
11. Honnan jöttek a bölcsek? (Mt 2,1) 
12. A bölcsek egyik ajándéka volt… (Mt 2,11) 
13. Ebbe a városba érkeztek meg a bölcsek. (Mt 2,1) 
14. Ebben a faluban lakott és nőtt fel Jézus Máriával és Józseffel. (Mt 2,23) 

1         J Á N O S    
2     E R Z S É B E T     
3         Z A K A R I Á S 
4    I M M Á N U E L      
5      J Ó Z S E F      
6   H E R Ó D E S        
7       M E Z Ő N      
8         Ü D V Ö Z Í T Ő 
9     C S I L L A G      
10   B E T L E H E M B E N    
11  N A P K E L E T R Ő L     
12     T Ö M J É N       
13    J E R U Z S Á L E M    
14    N Á Z Á R E T       

 

Gyermekistentisztelet 

Kedves Gyerekek! Ne felejtsétek el, ha 
vasárnap, akkor gyermekistentisztelet! Sok 
szeretettel várok minden óvodást és általános 
iskolást vasárnap délelőttönként fél 11-re! 

Szüleitekkel vagy nagyszüleitekkel együtt 
gyertek a református templomba, ahonnan a 
közének alatt átmegyünk a közösségi házba, a 
gyermekistentisztelet színhelyére. Lesz bibliai 
történet, ének, aranymondás, játék, udvari 
játék (hinta, csúszda)…               Zsuzsa néni 

Kedves gyülekezeti tagok! 

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

Szívesen fogadunk minden 
bizonyságtételt,beszámolót, igemagyarázatot, 

versajánlót,esetleg saját verset, s minden 
egyebet,amellyel egymás hitének épülésére 

lehetünk és az Úr dicsőségét szolgáljuk. 

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

 



 

          Túrmezei Erzsébet:  

        Az új füzet 

Betelt a régi füzetem. 
Ma este, megnézegetem, 
És holnap újat kezdhetek. 
Háromszázhatvanöt lapos 
Ugyanilyen új füzetet. 

Lemásolnám most szívesen 
a régit. De nem tehetem. 
Marad már, amilyen marad 
Ott a Mester kezével írt 
Sok „láttam” a leckék alatt. 

Sorakozik nem egy lapon 
Félig végzett feladatom… 
A rendetlen, elégtelen… 
És ezt a régi füzetet 
vizsgára vinni kell velem. 

De holnap újat kezdhetek; 
Ugyanilyen új füzetet. 
Tiszták, fehérek a lapok. 
Nem szeretném elrontani 
Holnap már abba irhatok. 

Talán, ha jobban figyelek; 
Ha eztán korábban kelek, 
Frissebb leszek, igyekezem, 
Rendesebb lesz a feladat 
És ügyesebb lesz a kezem. 

Tollat fogok és leírom: 
– ragyog a név a papíron – 
„Jézus nevében kezdem el.” 
Tudom, hogy rest és rossz vagyok, 
S úgy érzem, félni mégse kell. 

Háromszázhatvanöt lapon 
A leckét vele írhatom 
Ő vezeti gyenge kezem. 
„Jézus nevében kezdem el.” 
Jézus nevében végezem. 

 

BABA-MAMA KLUB 

Januártól folytatódik gyülekezetünkben a baba-mama kör, alkalmanként egy-egy bibliai édesanya 
életét vizsgáljuk meg közösen a Szentírásból. Az anyukáknak lehetőségük van tapasztalatot cserélni 
egymással, beszélgetni, és a gyerekek is nagyon örülnek egymásnak. 

Szeretettel hívok és várok minden kismamát, anyukát és kisgyermekét.                      Balázsné D. Zs 

 

Az alábbi két kép között 10 apró eltérés van. Vajon hol? 



Anyakönyvi adataink a 2015. évben 

Keresztelő  

Angyal Alex, Fodor Levente, Jakab–Györkös Zente, Virág Sándor, Virág Gábor, Lőrincz Nátán 
Bendegúz, Pankotai Szebasztián, Görög Eszter, Dudik Balázs András, Botos Viktor, Rácz Dániel, 
Görcsi Erzsébet Amanda 

Házasságot kötött  

Szováti Zsolt és Tóth Szilvia, Zákány István és Nagy Anikó, Budai Norbert Péter és Szász Tünde, 
Rácz Róbert és Tanka Dianna, Lakatos Roland és Horváth Viktória 

Konfirmáltak   

Mészáros József, Fodor Vincze Ágnes, Angyal Alex, Iván Anikó, Lőrincz Karola, Repelik Eszter, 
Szalonna Bence, Szegedi Réka, Szűcs Attila, Tóth Nikolett 

Elhunytak  

Kádár Lajos, ö. Király Jánosné szül: Fekete Etelka, Nagy Sándor, Tóth Sándor, Hermeli Gizella 
Piroska, Tisza Miklós, ö. Jóni Andrásné szül: Huszti Margit Gizella, Kálmándy István, ö. Pákh 
Gyuláné szül: Kálmándi Margit, ö. Haklik Jánosné szül: Tamási Erzsébet Sára, Markovics Józsefné 
szül: Fehér Margit, Farkas Istvánné szül: Horváth Mária, Patai János, ö. Király Pálné szül: Bocz 
Erzsébet  

     



Vasárnap     900 Istentisztelet a Sareptában 
Vasárnap   1030 Istentisztelet a gyülekezeti házban, és 

gyermekistentisztelet a közösségi házban 
Vasárnap  1500 Istentisztelet a gyülekezeti házban 
Hétfő-Szombat   800 Reggeli áhítat a Sareptában 
Hétfő 1700 Énekkari próba a gyülekezeti házban 
Szerda 1400 Imaóra a Sareptában 
Csütörtök 1430 Bibliaóra a Sareptában 
Péntek 1600 Ifjúsági óra a közösségi házban 

Ünnepi alkalmaink  

December 20-23-ig  
Bűnbánati hét 

 1800 Úrvacsorai előkészítő istentisztelet a gyülekezeti 
házban 

December 20. Vasárnap  900 Istentisztelet a Sareptában 
December 20. Vasárnap 1030 Istentisztelet a gyülekezeti házban és 

gyermekistentisztelet a közösségi házban 
December 20. Vasárnap 1800 Istentisztelet a gyülekezeti házban 
December 22. Kedd 900 Örömhír klub a gyerekek számára a közösségi házban 
December 23. Szerda 1030 Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek 

számára házi úrvacsora előre bejelentett igény szerint 
December 24. Szenteste 
                       Csütörtök 

1800 Istentisztelet a templomban a legátus szolgálatával, 
gyerekek és énekkar műsora                            

December 25. Péntek 
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. Szombat 
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! 

Áldott karácsonyt és boldog 
új évet kívánunk minden 

Kedves Olvasónknak! 


