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Az Őri Református Egyházközség 

karácsonyi lapja - 2016. december 

                                             Megjelent Isten üdvözítő kegyelme 
Ige: Titusz 2,11-15 

Kedves Testvéreim! 

Nagy szeretettel köszöntöm gyülekezeti újságunk minden Kedves Olvasóját 2016 Karácsonyán! 
Bibliaolvasó Kalauzunk szerint ezen az ünnepen nem a jól ismert karácsonyi történeteteket 
tanulmányozzuk, hanem Pál apostol csodálatos hitvallása van előttünk, amit munkatársának, 
Titusznak írt, aki valószínűleg Anthiókhiából származó pogány keresztyén volt. Az apostoli zsinatra 
elkísérte Pált, tehát korábban lett munkatársa, mint Timóteus. Pál vele küldte Korinthusba a két 
kanonikus levél között írt levelet. Titusz oldotta meg kellő bölcsességgel az apostol és a gyülekezet 
közötti konfliktust. Közbenjáró munkája során megszűnt az apostol és a gyülekezet közötti feszültség. 
A jeruzsálemi gyülekezetnek szánt adomány összegyűjtése Korinthusban szintén az ő feladata volt. 
Pál apostol Kréta szigetén is végzett missziói munkát, de csak egészen rövid ideig. A gyülekezet 
megszervezését, a gyülekezeti rend kialakítását Tituszra bízta. Erre a munkára nézve ad Pál ebben a 
levélben tanácsokat Titusznak. 

1. Megjelent Isten üdvözítő kegyelme.  
Láthatóvá lett a láthatatlan Isten üdvözítő kegyelme. Megjelent az, kinek eljövetelét már a bűneset 
alkalmával meghirdette Isten, hogy eljön az, aki a bűnre, engedetlenségre csábító kígyó fejére tapos. 
Karácsonykor valóra vált Ézsaiás próféta jövendölése: „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” (Ézsaiás 9,5)! A beteljesedés örömével énekeljük az ősi 
dicséretet:   „Eljött már, akit a szent atyák vártak. / A szent királyok, akit óhajtottak. 
                 Kiről jövendőt próféták mondottak. / Nyílván szólottak” (315 dicséret 4. vers). 

Jézusban láthatóvá vált Isten szeretete: „Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel 
láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről” (János 
első levele 1,1). 

2. Isten ígéretére lehet számítani.  
Isten szava megáll, ígéreteit valóra váltja. Karácsonykor elkezdődik és kibontakozik Isten újjáteremtő 
munkája. A sötétség félelmetes hatalmassága ítélet alá került. Megjelent, emberi testet öltött a világ 
színterén az, aki által minden lett, ami lett. Jézus születését az angyalok Istent dicsőítő himnusszal 
hirdették meg a szövetséges nép legegyszerűbb tagjainak, a pásztoroknak: „Üdvözítő született ma 
nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában” (Lukács 2,11). A pásztorok hittek a mennyei 
üzenetnek, meggyőződtek a valóságról. Elmentek Betlehembe, és „megtalálták Máriát, Józsefet és a 



jászolban fekvő kisgyermeket” (Lukács 2,16). Jézus megjelenését egy különös csillagkapcsolat is 
hirdette. A betlehemi csillag a Jupiter és a Szaturnusz találkozása a Hal jegyében. Ez a ritka jelenség 
csak minden 749. évben fordul elő. A napkeleti bölcsek az égi jelre figyelve elindultak, hogy 
hódoljanak előtte. Meg is találták, és leborultak előtte.  

3. A távoli Isten közel jött.  
Megjelent Isten üdvözítő kegyelme, dicsőségét elrejtve, emberi testben, úgy ahogyan kijelentette. 
Hallottál már róla? Hiszed, hogy a Názáreti Jézusban Isten üdvözítő kegyelme jelent meg a földön? 
Higgy benne! Tanulj róla, tanulj tőle! Igyekezz minél többet hallani, olvasni róla. A Biblia mindent 
elmond arról az eseményről, amely az idők teljességében Palesztinában történt. Jézusban közel jött 
hozzánk Isten. Emberré lett a Szentháromság 2. személye, ezáltal megváltónk és testvérünk lett. 
Közeledj te is az élő Istenhez! „Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg 
közel van” (Ézsaiás 55,6). „Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” (Jakab 4,8).  

4. Nem kárhoztató ítélet, hanem üdvözítő kegyelem jelent meg.  
Pedig bűneink, engedetlenségeink, hitetlenségeink miatt örök büntetést, kárhozatot érdemelnénk. 
Isten szívében nagy ellentét feszült: Ő a tökéletes igazság és a teljes szeretet. Ha igazságának enged 
szabad folyást, a törvénysértő embert halálra kell vetnie. Ha szemet huny a bűn felett, akkor 
megcsúfolva marad szentsége és igazsága.  
Ki tegyen eleget Isten igazságának? Ember nem vállalkozhat rá. Az egyik vízbefúló nem tudja 
kimenteni a másikat. Egyik koldus nem lehet kezes a másikért. Egy angyal talán? Nem, mert a bűnt 
ember követte el, embernek kell lakolnia is érte. 
Ezért lett Jézus Krisztus emberré. Neki kettős természete van. Egyszerre valóságos Isten és valóságos 
ember. Karácsonykor azért öltött emberi testet, hogy miattam, érettem és helyettem szenvedjen a 
golgotai kereszten. Az Atya a Fiún hajtotta végre az ítéletet, rajtunk pedig kegyelmet gyakorolt. János 
evangéliuma így fogalmazza meg: „Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a 
világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa” (János 3,17).  

5. Kiszabadít a sátánnak, a sötétségnek az uralma alól.  
A sátán hazug ígéretével tőrbe csalta az embert kezdetben. Módszere azóta sem változott. 
Tévelygésben, sötétségben akar tartani. Jézus kereszthalálával legyőzte a hazugság atyját (János 
8,44). Jézus világosságot hozott: „Új világosság jelenék, ó tévelygés csendesedék: Isten igéje jelenék, 
Újonnan nékünk adaték” (301. dicséret 1. vers). 

6. Az üdvözítő kegyelem lehetőséget biztosít az új életre.  
A kegyelem arra nevel, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget a világi kívánságokkal együtt, józanul, 
igazságosan és kegyesen éljünk. Nemcsak bűnbocsánatot ad, hanem megszünteti a vétkezés 
kényszerét. Lehet a bűnre nemet mondani. Lehet a kísértést legyőzni. Lehet józanul, becsületesen és 
tisztességesen élni. Engedjünk a kegyelem nevelő erejének, hallgassunk a jó tanárra. Kövessük 
tanácsát, megtagadva a kísértő Isten ellen hangoló szavát.  

7. Az üdvözítő kegyelem minden embernek megjelent. 
Isten már az ősatyák korában is jelezte, hogy üdvözítő kegyelme minden embernek szól. A Sinai 
hegynél Izráel népével kötött szövetséget Isten, de a golgotai kereszten Jézus Krisztus által minden 
néppel. Kinyílt a menny kapuja minden ember előtt. A missziói parancsban azt kéri a tanítványoktól, 
hogy minden népeket tegyenek tanítványokká. Az üdvözítő kegyelemre minden embernek szüksége 
van, akár tudja, akár nem, akár hiszi, akár nem. Fogadjuk mindnyájan örömmel a legszebb karácsonyi 
ajándékot, Isten üdvözítő kegyelmét! Istentől gazdagon megáldott, boldog karácsonyt kívánok 
minden kedves Olvasónak!                                                                              Pótor János lelkipásztor 



GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐL    
Egyházmegyei csendeshét Berekfürdőn 

„Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, de testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti 
a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát.” 1János 4,20 
Elérkezett az október, hívó szóra indultunk el. Reggel nyolckor útra keltünk, tizenegyre 
megérkeztünk. A Szőke házaspár buszával, heten indultunk el, nagy lelki tusával. Hisz mindenki 
hátrahagyott, a szívéből egy darabot. Itthon maradt a családunk, egy rövid időre elváltunk. Kegyes 
útra indultunk el, hívott az Úr, így mentünk el. 
Odaérvén kulcsot kaptunk, szobáinkat elfoglaltuk. Beköltöztünk néhány napra, nagy családunk 
otthonába. Jöttek, jöttek a testvérek, volt ismerős, volt, ki még nem. Finom ebédünk elfogyasztva, 
figyeltünk a Zsoltárok szavára. 
Katona Béla, Nagy Pál, Koós Lóránt, Szabó Pál, Nagy József, Lipták Pál, Dócs Norbert és Sinkó 
Páricsi Babett, ők mind egy-egy tiszteletes. Ők tanítottak az Úr szavára, kegyelemre és áldásra. 
Terelgették a nyájat, elmondták a mindennapi imánkat. Dr. Gaál Sándor esperes úr, kedden este imára 
szólt. A 25 gyülekezetet átitatta az igaz hit erejével, ha hiszünk az Úrban, soha nem veszünk el. 
A bibliából vettük ezeket: Prédikátorok könyve 5., Nehémiás könyve 1., Korinthusi levél 15. fejezet. 
Reggel és este áhitat, közben a „Sola” átitat. Reformátori alapelvek, négy napon át sorra jöttek. Sola 
Scriptura – Egyedül a Szentírás; Sola Gratia – Egyedül a Kegyelem; Sola Fide –Egyedül a Hit; Sola 
Christus – Egyedül a Krisztus. Ittuk, ittuk a szavakat, énekeltünk zsoltárokat. Sok-sok új éneket 
tanultunk, tiszta szívből szólt a hangunk. Mindösszesen 25 éneket, ez mindenkinek nagyon tetszett! 
Reggel, délben és este, - a szakácsokat megdicsérve -, finom táplálékhoz jutottunk, mert figyelni csak 
így tudtunk. Lelki táplálék után, testben is felüdültünk, hiszen délutánonként a gyógyfürdőben ültünk. 
Aki nem bírta a vizet, délután filmet nézett. A mennyországot választom, címe ez a filmnek, kérték, 
ha itt nem, hát otthon nézd meg! Másik film a Jóságmérő, itt már sok volt a néző. 
Jövőre lesz kerek az évforduló, 500 éves a Reformáció. Előadások ezekről szóltak, rosszat nem 
hallottunk, csak jókat. Lutherről és a reformációról Horváth-Hegyi Olivér beszélt, aki Szentendréről 
jött közénk. A Magyar reformáció történelmét szemléltette, Dr. Báthory Gábor az Egyházmegye 
világi főjegyzője. 
Felüdülés, boldogság, kegyelem és szeretet, ez bennünk rendet teremtett. Bár végig jól éreztük 
magunk, s a jövőhöz is kedvet kaptunk, hazafelé vágyott szívünk, hisz családunk távol tőlünk. Ebéd 
után nehéz búcsúval válunk, a jó tanítás nyomja vállunk. Elfeledni sosem fogjuk, hanem itthon mind 
megosztjuk.  
Hazafelé rövid az út, reméljük, a család elénk fut. Szívünkben boldogság és béke, az Úr kegyelméből 
itthon vagyunk végre! Köszönjük e csodás hetet, Isten áldja meg az Őri gyülekezetet! Ne feledjük el 
Testvérek, Isten nélkül nincsen élet! 
„Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy 
megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” Róma 12,2 

Kissné Szász Margit gyülekezeti tag 
Berekfürdői nyár! 

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 A épülete.  
Időpont: 2017. augusztus 7-11-ig, hétfőtől-péntekig. 
Részvételi díj: gyereknek 13.000 Ft, felnőtteknek 18.000 Ft, ami magában foglalja az utazást, 
szállást, napi háromszori étkezést, és a strandbelépők árát.  
Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet 2017. január 31-ig, 5.000 Ft előleg befizetésével.  
Érdeklődni, bővebb felvilágosítást kérni a Lelkészi hivatalban lehet. 

Szeretettel várjuk a Testvérek jelentkezését! 

Gyermekistentiszteletesek szalonnasütése 
Az idei tanévben jutalom szalonnasütéssel lepte meg az 
egyházközség a gyermekistentiszteletre hűségesen járó 
gyermekeket. 
A délután közös játékkal, és énekléssel valamint 
tanulságos videó nézéssel telt, valamint a szalonna és 
virsli sütés sem maradhatott el. Sokat játszottunk az 
udvaron, kötélhúzó versenyt tartottunk. Zsuzsa néniék 
udvarán, a trambulinon ugrálhattunk, csúszdázhattunk 
és íjászkodhattunk is. 
Hálásak vagyunk a csodálatos délutánért, hiszen a 
szabadban, napsütéses időben tarthattuk a foglalkozást. 

            Repelik Andrea 4. osztályos tanuló 

Mikulás 
December 4-én, advent második vasárnapján a gyermekistentiszteleten járt a Mikulás. A gyerekek 
verssel és énekkel köszöntötték őt. Nem érkezett üres kézzel hozzánk, puttonyában csomag rejtőzött, 
amit szét is osztott a gyerekek között. 
December 6-án a Sarepta Református Idősek Otthonában is járt a Mikulás. A lakók és dolgozók szép 
csomagot kaptak, majd tombolasorsolásra is sor került. 

 
 

„Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd” – ami azt jelenti:  

Velünk az Isten.  Máté 1,23 



Füle Lajos: Karácsony 
Mindig szép volt, mindig szép marad, 
amíg gyermek lesz az ég alatt. 
S mindig lesznek, míg a föld forog, 
ünnepváró, pöttöm vándorok. 
Én is, ámbár felnőtt a nevem, 
ma is várom, ma is szeretem, 
s amíg az ember gyermek egy kicsit, 
mindig is vár tőle valamit. 
Karácsony vagy fenyőünnep? 
Nem bánja azt a Mindenható. 
Jézus, aki akkor született, 

átlépi az évezredeket. 
S ajándékát boldogan veszi, 
aki hisz és aki nem hiszi. 
Hisz őérte és őáltala 
csendül fel az ember dallama. 
Mindegy: vallja vagy tagadja-e? 
Mindaz, aki él, Őbenne él. 
Karácsonykor szíve, ha derül, 
öntudatlan Őneki örül. 
S Ővele, ki Megváltó, csodás, 
jászolbölcsős, töviskoronás. 

Legátusunk bemutatkozik! 
Szeretettel köszöntöm a Testvéreket! A nevem Hidi László, a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem 5. évfolyamos teológia-lelkész szakos hallgatója vagyok, és egyben a Hallgatói 
Önkormányzat Elnöke, Szeniora. Kárpátaljáról származom, azon belül is egy kis településről, 
Kisbakosból, ahol szüleimmel és nagyszüleimmel élek. 
Egészen kisgyerekkoromtól kezdve a helyi gyülekezethez tartoztam, az időm nagy részét a 
templomudvaron töltöttem. 13 évesen a gyülekezetemmel részt vettem egy 
nyári konfirmandus táborban, ahol megkaptam elhívásomat a lelkipásztori 
szolgálatra. Középiskolai tanulmányaimat a Nagydobronyi Református 
Líceumban végeztem. Ezt követően felvételiztem a Hittudományi 
Egyetemre és hála Istennek 16 évesen elkezdhettem tanulmányaimat 
Debrecen szívében. Azóta itt élek, tanulok, készülök a lelkipásztori 
szolgálatra. 
A tavalyi éven, negyedéves hallgatóként megbíztak a Diákság vezetésével, elvállaltam a Hallgatói 
Önkormányzat alelnöki, esküdtfelügyelői tisztségét. Már akkor is nagy öröm volt számomra, hogy 
tanulmányaim mellett dolgozhatok, szolgálhatok egyetemi közösségünkben, ezt az idei éven is 
hasonlóan nagy örömmel végzem Szeniorként. 
Közel fél éve eljegyeztük egymást menyasszonyommal, akivel 2017. július 22-én kérjük Isten áldását 
közös életünkre, így jelenleg mellette töltöm be a legfontosabb tisztséget vőlegényként. 
Legátusként, az idei Karácsony ünnepén az őri és a rohodi református gyülekezetet választottam 
szolgálati helyemül. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemi küldötteként indulok majd a 
Testvérek közé, hogy hirdessem a számomra legörömtelibb ünnep üzenetét. Szeretettel készülök a 
gyülekezetekbe, bízva abban, hogy a szolgálatom áldássá lesz mind a magam, mind az Önök életében! 

Visszatekintő 
Január 17-24-ig ökumenikus imahét volt gyülekezetünkben, vezérigéje: 1Péter 2,9-10. Péter apostol 
arról beszél, hogy a korai egyház az evangéliummal való találkozás előtt nem volt egy nép – de miután 
hallották Isten elhívását arról, hogy egy kiválasztott nemzetség, és elfogadták Isten Jézusban adott 
megváltásának erejét, Isten népévé váltak. A Biblia imádságos olvasása a keresztyéneket elvezeti arra 
a felismerésre, hogy saját életükben is meglássák Isten hatalmas cselekedeteit.  
Február 5-én a Sareptában farsangi ünnepséget tartottunk, ahol jelen voltak az Ezüstalkony 
Hagyományőrző és Nyugdíjas Klub tagjai és a Magdaléneum Fogyatékosok Ápoló Gondozó Otthona 
lakói.  
Március 8-án a Sarepta Református Idősek Otthonában köszöntöttük egy mosollyal, egy kedves 
szóval és egy szál virággal a lányokat, asszonyokat.  



Március 13-án a vasárnap délelőtti istentiszteleten Sepsy Károly lelkipásztor-orgonaművész szolgált 
gyülekezetünkben.  
Március 25-én, Nagypénteken kisebbek és nagyobbak számára tartottunk Örömhír Klubot, amelyen 
45 gyermek vett részt. Az előadást Kertészné Iványi Ágnes, a VISZ munkatársa tartotta, aki képekkel 
szemléltette a „Ki volt a vétkes?” című húsvéti történetet.  
Április 14-én gyülekezetünkben számvizsgálatot végzett Dr. Vonza Andrásné egyházmegyei 
számvevő. 
Április 27-én gyülekezetünkben egyházlátogatást végzett Katona Béla nyíregyháza–kertvárosi 
lelkipásztor. 
Május 1-én az édesanyákat, nagymamákat köszöntöttük. Mindenkinek van, volt édesanyja, aki a 
világra hozta, akinek az életét megköszönheti. Ezen a napon hálát adhatunk Istennek édesanyánkért, 
nagymamáinkért. 
Május 8-án konfirmáció volt gyülekezetünkben. Az ünnepi alkalomra a feldíszített templomban a 
népes gyülekezet előtt 16 fiatal tett konfirmációi vizsgát és fogadalmat. 
Május 15-én a Jubileumi Konfirmáltak Találkozójára hívogatott a harang. A találkozón szép számmal 
jelentek meg a meghívottak. 
Május 21-én a Sarepta dolgozói Családi Napot tartottak, ahol a dolgozók családtagjaikkal együtt sok 
érdekes programban vehettek részt. A nap talán legsikeresebb programja a gyerekek számára az 
ugrálóvár volt. 
Június 12-én hittan tanévzáró volt gyülekezetünkben, ahol a hittan órára járó gyermekek adtak számot 
az egész évben tanultakról. 
Július 12-16. között került megrendezésre gyülekezetünkben a 33. 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 93 gyerek és fiatal vett részt, köszönjük a segítők 
önzetlen és értékes munkáját.  Jövőre is várunk mindenkit! 
Augusztus 8-12-ig Berekfürdőn, a Megbékélés Házában, több generációs táborban vett részt 
gyülekezetünkből 39 fő.  
Augusztus 25-én Isten kegyelméből gyülekezeti kiránduláson vettünk részt Ópusztaszeren és 
Szegeden, teli busszal, 55 fővel. 
Szeptember 23-án az Idősek Világnapja alkalmából az idős testvéreket köszöntöttük a Sareptában. 
Október 4-én újra indultak az énekkari próbák. Az új tagok mellett ismét újra köszönthettük 
karvezetőnket Csányi Ottó tanár urat. Karácsonyi fellépésünkre december 25-én délelőtt kerül sor, 
ezúton is mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 
Október 30-án került sor a gyászolók vasárnapjára. 
November 29-én az Idősek Otthonából 7-en vettek részt a Mátészalkai Idősek Kertjében 
megrendezett bibliaismereti vetélkedőn. A vetélkedő témája Lukács könyve volt, az őri csapat nagyon 
szorgalmasan készült a versenyre.  
December 4-én a gyermekistentiszteletre járó gyerekeket is meglátogatta a Mikulás és szép 
csomaggal ajándékozta meg őket.  
December 6-án az Idősek Otthonában járt a Mikulás. A lakók és dolgozók szép csomagot kaptak, 
majd tombolára is sor került.  
December 17-én tartottuk a karácsonyi Örömhír klubunkat. Témája: „Szupersztár vagy csillag?” 
 

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

 



Karácsonyi szeretethimnusz 
Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a 

családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező. 
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az 
evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem 

vagyok egyéb, mint szakácsnő. 
Ha a szegények konyhájában segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket éneklek, és 

minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez 
semmit nem használ nekem. 

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, a templomi kórusban 
énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg miről is szól a Karácsony. 

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy gyermekét megölelje. 
A szeretet hagyja a lakásdíszítést és megcsókolja a házastársát. 

A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is. A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól 
kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van. 

A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak 
és útban tudnak lenni. 

A szeretet nemcsak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp 
azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. 

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. 
A szeretet soha el nem múlik. A videojátékok tönkre mennek, a gyöngysorok elvesznek, a 

számítógépek elavulnak. 
De a szeretet ajándéka megmarad! 

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.                           Lakatos Adél 

Czomba Sándorné: Ma is érvényes  
Egyszer történt egy igazi csoda 
De ma se feledd ezt, az Úr mondja 
Egyszer a földre jött az Isten Fia 
De ma is időszerű a Hozzá intézett ima 
Egyszer megszületett a nagy Mester 
De ma is számíthat Rá minden ember 
Egyszer a karácsonyt nem eléggé ünnepelték 
De ma a legfontosabb, hogy felismerjék 
Egyszer örültek az angyalok, bölcsek, pásztorok hada 
De ma mit gondolsz, hol az Úr Jézus arca? 
Egyszer már megmutatta Isten a nagy kegyelmét 
De ma, Te vajon Neki adod-e szíved minden Szeretetét? 
Egyszer igazi ünnep volt egy kedves, szerény helyen 
De ma vajon belső lényed az ünnepen gyümölcsöt terem? 
Egyszer fény gyúlt Jézusért az igaz hívek lelkében 
De ma Te is kérd hittel, hogy életedbe betérjen! 
Így lehet igazi ünnep a karácsony Neked 
Ha elhiszed, hogy Isten ma is nagyon szeret! 

Keressük ki: arany, Betlehem, csillag, 

Heródes, istálló, Jézus, József, Mária! 



 
Karácsonyi keresztrejtvény 

Fejtsd meg a rejtvényt, majd a megjelölt függőleges betűkből elolvashatod a megfejtést! 
A megfejtéseket, kérjük a lelkészi hivatalba eljuttatni 2017. január 8–ig. 
A megfejtők között január 15-én, a délelőtti istentiszteleten értékes ajándékokat sorsolunk ki! 

1. Isten Fiának bölcsője. (Lk 2,7)  
2. Keresztelő János édesanyja neve. (Lk 1,13) 
3. Erzsébet férje. (Lk 1,13) 
4. „Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit…….. neveznek” (Mt 1,23) 
5. Ki volt a király Jézus születésekor? (Mt 2,1) 
6. Csillag vezette őket a kisdedhez. (Mt 2,1-2.) 
7. „Az …..… volt az igazi világosság…” (Jn 1,9) 
8. Római császár, aki elrendelte az összeírást. (Lk 2,1) 
9. Ő jelezte Jézus születését Máriának. (Lk 1,26) 
10. Hova menekítette József a gyermek Jézust és Máriát? (Mt 2,13) 
11. Ez hallatszott az égből Jézus megkeresztelkedésekor. (Mt 3,17) 
12. Mária jegyese volt. (Mt 1,18) 
13. A bölcsek egyik ajándéka. (Mt 2,11) 
14. Így hívták József apját, Mária apósát. (Mt 1,16) 
15. „Az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a ……… és 

anyját, menekülj Egyiptomba…”. (Mt 2,13) 
16. A bölcsek másik ajándéka volt. (Mt 2,11) 
17. János „vezetékneve”. (Mt 3,1) 
18. „Fiút fogsz szülni, akit nevezz el …….., mert ő szabadítja meg népét bűneiből.” (Mt 1,21) 
19. Az angyal Jézus születésének ígéretekor így szólt Máriához: „…………., kegyelembe 

fogadott, az Úr veled van!” (Lk 1,28) 
20. Majd az angyal így folytatta: „Ne félj, Mária, mert ……….. találtál az Istennél!” (Lk 1,30) 
21. Hol prédikált Keresztelő János (…… pusztájában)? (Mt 3,1) 
22. Jézus másik neve volt. (Mt 1,16) 
23. Ebből készült ruhát viselt Keresztelő János. (Mt 3,4) 
24. Ez volt a foglalkozása Ciréniusnak. (Lk 2,2) 
25. Ebben a városban lakott és nőtt fel Jézus Máriával és Józseffel. (Mt 2,23) 

Gyermekistentisztelet 

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

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

Kedves gyülekezeti tagok! 

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

 
Szívesen fogadunk minden 

bizonyságtételt, beszámolót, igemagyarázatot, 
versajánlót, esetleg saját verset, s minden 

egyebet, amellyel egymás hitének épülésére 
lehetünk és az Úr dicsőségét szolgáljuk. 

 
Ragadjunk tollat, és amire Isten Lelke indít, 

vessük papírra. 



1       J Á S Z O L     
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 H E R Ó D E S          
6       B Ö L C S E K    
7     I G E          
8 A U G U S Z T U S Z       
9 G Á B R I E L A N G Y A L    
10       E G Y I P T O M B A 
11       H A N G       
12   J Ó Z S E F         
13     T Ö M J É N       
14   J Á K Ó B          
15     G Y E R M E K E T    
16    A R A N Y         
17   K E R E S Z T E L Ő     
18     J É Z U S N A K     
19       Ü D V Ö Z L É G Y  
20  K E G Y E L M E T       
21    J Ú D E A         
22  K R I S Z T U S        
23      T E V E S Z Ő R    
24   H E L Y T A R T Ó      
25 N Á Z Á R E T          

Anyakönyvi adataink a 2016. évben 
Keresztelő  
Kálmándi Botond, Zákány Marcell, Szanza Máté, Vári Zsombor, Kin Máté, Kovács Amina Vivien, 
Tóth Tímea, Bacskó Nóra, Király Balázs, Lakatos Benedek 
Konfirmáltak   
Ámit Alexandra, Czika Bence, Hermeli János, Kállai Levente, Király Kitti, Koncz Henrietta, Paczári 
Bertalan, Pethő Antónia, Póti Dávid, Póti Nikolett, Rácz Krisztina, Ráthonyi Róbert, Sipos Gréta, 
Szabó József, Szőke Eszter, Tóth Stella.  
Elhunytak  
Tóth Gézáné szül: Pákh Mária, Szegedi Barnabás, ö. Kálmándi Árpádné szül: Puskás Erzsébet, Tóth 
László, Tátrai Ferenc, ö. Kővári Lajosné szül: Barkóczi Katalin, ö. Görög Istvánné szül: Fodor Etelka, 
ö. Deme Sándorné szül: Tisza Irma, Piszku Béláné szül: Márton Erzsébet, Czomba József, Ördög 
László, Nagy Tünde Ildikó, ö. Sepovics Istvánné szül: Ördög Ilona, Gombita Sándor, id. Czomba 
Zoltán, Lutherán Kálmánné szül: Papp Irén, Eördögh Károly Csaba, Szováti Béla, Szántó András 
Tiborné szül: Szabó Erzsébet, Kállai Mihály, Markovics Sándorné szül: Szabó Viola.   

Jézus azoké (is), akik nem szeretik karácsonyt 
Kérem, ne értsenek félre, én magam nagyon is szeretem a karácsonyt. Szeretek együtt lenni a 
családommal, hogy kibontsuk az ajándékokat, együtt legyünk a karácsonyfa körül és sokadszorra is 
megnézzük a karácsonyi ismétléseket a tévében. Szeretem, ha havazik karácsonykor. Szeretem az 
ízlésesen feldíszített házakat. Még a karácsonyi zenék egy részét is. 

De a karácsony sokszor a borús oldalamat is előhozza. Elém idézi azt a kedves családot, akik között 
többé már nincs ott az édesapa rák miatt. Elém hozza azokat a kedves ismerőseimet, akik sok év 



türelmes várakozás után még mindig egyedülállók. Felidézi a testvéremet, aki éve óta küzd a 
migrénnel, csekély sikerrel. Eszembe jutnak a saját küzdelmeim intenzív fizikai nyugtalanságommal. 

Miután leöltöztetjük a karácsonyfát, elrakjuk a csomagolópapírt, elhallgat a karácsonyi zene, ezek a 
problémák mind itt maradnak. Talán ezért is kapaszkodunk bele a karácsonyba, mert egy időre segít 
elfelejteni a problémáinkat. Néhány napra minden olyannak tűnik, mint amilyennek lennie kellene. 
Vágyunk a fehér karácsonyra, mert a hó betakarja a sarat és a piszkot. De a karácsonyi mélabúra való 
hajlamom is az egyik oka annak, hogy hálás vagyok Jézusnak.  

Ma reggel Máté 8-9-et olvastam. Ezekben a fejezetekben Jézus megtisztít egy leprást, meggyógyítja 
a százados szolgáját, meggyógyítja Péter anyósát, lecsendesít egy vihart, kiűzi a démonokat két 
dühöngő megszállottból, meggyógyít egy bénát, feltámaszt egy lányt a halálból, meggyógyít két 
vakot, és meggyógyít egy embert, aki nem tudott beszélni. A részhez tartozó kommentár ezt írja: 

Ahova Jézus megy, oda Isten országát hozza el, és ahol Isten uralkodik, ott a világmindenség Isten 
ellen lázadó láthatatlan erői elvesztik erejüket és számkivetetté válnak.  

Igen, ez a karácsony igazi üzenete. Ahova Jézus megy, oda Isten országát hozza el! A karácsony 
végső soron Isten országának eljövetele erre a szomorú, törött, bűn marta világra. A karácsony végső 
soron egy gyermekről szól, aki majd hős harcossá fog felnőni – egy harcossá, aki összetöri a Sátánt, 
véget vet a szomorúságnak, legyőzi a halált és gondoskodik róla, hogy mindig karácsony legyen. 

Végső soron maga a karácsony nyújtja a legtöbb reményt azoknak, akik nem szeretik a karácsonyt. 
A dolgok nem maradnak örökre így. Ahogy az 1János 3,8 mondja: „Azért jelent meg az Isten Fia, 
hogy az ördög munkáit lerombolja.” Jézus azért jött, hogy lerontsa a gonosz munkáit. Hogy 
letörölje a könnyeket, hogy meggyógyítsa az összetört testeket, hogy felemelje a csüggedt szíveket, 
hogy kiűzze a félelmet és lerombolja a magányt. 

Ha szomorú vagy, meríts bátorságot – Jézus azoké (is), akik nem szeretik a karácsonyt.   S. Altrogge 

Túrmezei Erzsébet: Csodákra emlékezni jó! 

Határkőnél hittel megállni,  
határköveknél visszanézni,  
hálás szívvel múltat idézni:  
csodákra emlékezni jó! 

Meglátni, hogy minden utunkat  
hű és hatalmas kéz vezette,  
javunkra szolgált minden tette:  
csodákra emlékezni jó! 

Látni, hogy át viharon, vészen  
hű Mesterünk hogyan segített,  
éjekre fényt hogyan derített:  
csodákra emlékezni jó! 

Határköveknél hálát adni,  
és hallelujás köszönetben  
méregetni, mi mérhetetlen:  
csodákra emlékezni jó! 

Messzi évekre visszanézni,  
és számba venni ezer áldást,  
erőt, kegyelmet, megbocsátást:  
csodákra emlékezni jó! 

Hallelujás hálaadással  
leborulni egy határkőre,  
s elindulni hittel előre,  
amerre hív az égi szó. 

Ajánlás: 
Ünnepelj, de ne vesztegelj 

ott a jászol mellett, 
azt ismerd meg, kiben minden 

ígéret betellett! 

Hitet, reményt, békességet, 
üdvösséget úgy hoz, 

ha eljutsz a kisdedtől a 
győzelmes Krisztushoz! 



Füle Lajos: Ha csendbe' lennél 

Ha csendbe' lennél... lenne rá okod, 
tán felfigyelnél, mint a pásztorok.  
Ők hallottak és láttak, mert lehet 
az éjszakában angyaléneket 
hallani, csak a lélek csendje kell 
hozzá, mikor nem ember énekel, 
mikor felülről jön az üzenet, 
mikor VALAKI nyitja füledet, 

s az Ég, a Föld, a Lélek, az anyag 
beszélni kezd mind, vagy visszhangot ad. 
Ha csendbe lennél, szinte hallanád 
a molekulák termikus zaját, 
sőt, hallanál - a földi zaj helyett - 
égi Igét és angyaléneket, 
szívig elérőt és csodálatost, 
s véget-nem-érő ünnep jönne most! 

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. 

 

 



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 
Kedd  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 19-23-ig  
Bűnbánati hét 

 1800 Úrvacsorai előkészítő istentisztelet a gyülekezeti házban 

December 23. Péntek 1030 Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek számára házi 
úrvacsora előre bejelentett igény szerint 

December 24. Szenteste 
                       Szombat 

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

December 25. Vasárnap 
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. Hétfő 
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 900 Istentisztelet a Sareptában 

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! 


