
 

ÜZENET ÜZENET ÜZENET ÜZENET     
Az Őri Református Egyházközség 

karácsonyi lapja - 2017. december 

                                             József karácsonya 
Ige: Máté 1,18-25 

Kedves Testvéreim! 

Nagy szeretettel köszöntöm gyülekezeti újságunk minden Kedves Olvasóját 2017. Karácsonyán! 
Karácsonyt a szeretet és a család ünnepének szoktuk nevezni. Isten csodálatos módon megmutatta 
szeretetét: Egyszülött Fiát adta érettünk (János 3,16), általa velünk van az Isten (Immánuel). Áldott 
dolog, amikor a család nemcsak az egymással való találkozásnak örül, hanem hálát ad Isten aláhajló 
szeretetéért. 
Izráelben a házasságkötés három lépcsőfokban történt. 
1. Eljegyzés. Gyakran már gyermekkorban megtörtént. Előfordult, hogy nem is látták egymást a 
fiatalok. A szülők vagy hivatásos házasságközvetítők hozták létre. Ebben a stádiumban még könnyen 
fel lehetett bontani. 2. Az eljegyzés ratifikálása. Ez az időszak egy évig tartott. Már házastársaknak 
számítottak, de még nem költöztek össze. Ezt a kapcsolatot már csak elbocsájtó levéllel lehetett 
felbontani. Megszegése házasságtörésnek számított, büntetése megkövezés. Ha meghalt a vőlegény, 
a menyasszonyt özvegynek nyilvánították. József és Mária éppen ezt a bizonyos évet töltötte. 3. 
Esküvő. Az egy év eltelte után következett.  
Szétszakadt családok tagjai Karácsonykor fokozottan érzik a bűn romboló erejét, az elválás fájdalmát. 
Történetünkben Isten megakadályozza József és Mária jegyességének felbomlását, ami egy házassági 
elválással lett volna egyenértékű. Megszólítja a gondterhelt Józsefet, megszünteti félelmét, s boldog 
karácsonnyal ajándékozza meg. Figyeljük meg, hogyan ment végbe ez a folyamat.  

1. József karácsony előtti állapota 
József Dávid házából származott. Menyasszonyát, Máriát nagyon szerette. Komolyan készült a 
házasságra. A szép terveket azonban keresztül húzta Mária terhessége. Joggal gondolt arra, hogy 
jegyese hűtlen. Mivel eljegyzésük hivatalosan is meg volt erősítve, Máriával szemben 
házasságtörőként lehetett volna eljárni. (Elégetés a csábítóval együtt.) Az „igaz” József nem volt 
bosszúálló, titokban akarja elbocsájtani jegyesét. Tele van József kérdésekkel: hogy tehetett ilyet? 
Ezt érdemeltem? … Vívódás, gyötrelem és félelem van szívében.  
Ilyen a karácsony előtti ember. Minden mögött rosszat lát. Reményvesztett, csalódott, a jövőt sötétnek 
látja. „Igaz” volta ellenére is bűnös úton jár. Úgy érzi, hogy nem azt érdemli, amit kap. Pál apostol a 
14. zsoltár alapján így ír: ”Nincsen igaz ember egy sem”(Róma 3,10).  A bűnben született ember saját 
erejéből nem találja meg a helyes megoldást, zsákutcába jut. 
 
  



2. Isten magyarázatot ad Józsefnek 
Isten közbelép. Ismeri Józsefnek még a gondolatait is. Megszabadítja gyötrelmeitől, nem engedi, 
hogy olyan dolgot tegyen, amit később megbánhat. a) Nyugodtan vedd feleségül Máriát. Ne félj, ne 
bizonytalankodj! Nem volt hűtlen hozzád. A döntés párválasztásnál nagyon nehéz. Boldog, az az ifjú, 
aki kikéri Isten véleményét, s még boldogabb, aki engedelmeskedik, a választ komolyan veszi. ”Ne 
félj!” – Zakariás és Mária is hallotta ezt a biztatást (Lukács 1,13-30). 2017. karácsonyán Isten a mi 
félelmeinket is el akarja venni. Ne aggodalmaskodjunk, bízzuk éltünket Őrá! b) A Gyermek a 
Szentlélek által fogantatott. Mária áldott állapota a Szentlélek műve. Ami emberi látszat szerint 
szégyen és botrány, az most Isten kegyelmének a tette. Isten Lelke közösséget vállal a testben élő 
emberrel. Az ősi ígéret beteljesedik: Izráel megváltása, ami az egész világ megváltásához vezet. c) 
„Ő szabadítja meg népét bűneiből.” A zsidók régóta várták a Messiást, aki a meghódított, elnyomott 
népet ellenségei kezéből megszabadítja. Virágvasárnap is azt várták Jézustól, hogy a rómaiakat űzze 
ki az országból. Ő azonban nem a helytartóságra vonult be, hanem a templomba. Ő nem tört földi 
királyságra. Útja nagypénteken a golgotai keresztre vezetett. Az embereket bűneikből akarja 
megszabadítani. Többet ad, mint amit vártak tőle. Emberi hatalmasságoktól meg lehet szabadulni, de 
a bűnből csak Ő tud megváltani. Ez a célja Jézus testet öltésének. d) Velünk az Isten. Ez az ígéret 
hangzik el Máté evangéliumának kezdetén, és ugyanezzel az ígérettel fejeződik be. „Íme, én veletek 
vagyok minden napon a világ végezetéig” (Máté 28,20). Nem ellenünk, hanem velünk az Isten. „Ha 
az Isten velünk, kicsoda ellenünk” (Róma 8,28). A velünk lévő Isten értünk munkálkodik. Ezeket 
hozta Isten József tudomására. Végül figyeljük meg, hogyan válaszol József. 

3. Az engedelmes József 
József nem beszélt, nem fogadkozott, hanem amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, „ahogyan az 
Úr angyala megparancsolta neki”. a) Magához  vette Máriát. Nem kételkedett az angyal szavában. 
Nem hitetlenkedett, hanem hitt. Nem kért jeleket, nem féltékenykedett, hanem rögtön 
engedelmeskedett. Az engedelmes Józsefet azzal ajándékozta meg, hogy feleségében hűséges társat 
kapott. b) A megszületett Gyermeket Jézusnak nevezte el. Sajátjaként gondoskodott róla. Mindenben 
az angyal útmutatása szerint járt el. Amikor később Heródes elől kellett menekülni, rögtön, éjszaka 
elindult családjával Egyiptomba. Ez a helyes válasz Isten üzenetére. Isten engedelmességet vár 
gyermekeitől. A gazdag ifjú nem merte vagyonát szétosztani a szegények között, ezért szomorúan 
távozott Jézus közeléből. Lévi komolyan vette Jézus hívó szavát: „Kövess engem” (Máté 9,9), 
otthagyta a vámszedő asztalt, s boldogan követte Jézust.  
Milyen volt József adventje? Szomorúsággal, fájdalommal és keserűséggel vegyített. Milyen volt a 
karácsonya? Örömteli és vidám. Miért? Mert Isten szólt, ő pedig engedelmeskedett. Átélhetünk mi is 
ilyen változást. Nyugtalanságunkból bennünket is meg tud szabadítani, bánatunkat örömre tudja 
fordítani. Bűneinkből megszabadít és gyermekeivé fogad. Kőszív helyett hússzívet ad. Kérjük 
Salamonnal együtt: „Adj azért szolgádnak engedelmes szívet” (1Királyok 3,9). 
Valljuk meg, hogy sok a szorongás, nyugtalanság bennünk. Félünk a holnaptól. Kérjük Istent, hogy 
segítsen döntéseinkben, ajándékozzon meg engedelmes szívvel. Dicsőítsük Jézus Krisztust, aki meg 
tud szabadítani bűneinkből, aki népévé tud formálni bennünket. Köszönjük meg, hogy Isten velünk 
van. Imádkozzunk az ünneplő családokért, a magányosokért, betegekért és gyászolókért. Kérjük 
Istent, hogy tegyen alkalmassá a jó hír továbbadására.     Pótor János lelkipásztor 
 

 

  



Gyülekezetünk életéről 

Presbiterválasztás 
Gyülekezetünk létfontosságú eseménye a hatévenként sorra kerülő presbiterválasztás. A 
presbiterekből álló presbitérium gyülekezetünk döntéshozó testülete, mely a lelkipásztorból és a 
mellé választott világi személyekből áll. Az előírt előkészületek után, november 12-én került sor a 
presbiterválasztói közgyűlésre. A közgyűlésen titkos szavazással megválasztásra került az 
egyházközség új presbitériuma. 

Gondnok:  
Kiss Andrásné                            

Presbiterek:    
Ádámné Rácz Lívia 
Balázs Ottó   
Czomba Sándorné 
Fodor Pálné özv. 
Király Miklósné    
Kiss Attiláné 
Kiss Enikő 
Lóczi Zoltánné 
Lőrinczné Takács Marianna 

 
Mester Sándor 
Miksi Sándorné 
Nagy Gyuláné 
Szabó János  
Szőke Miklós 

Póttagok:  
Kiss Lászlóné 
Mészáros József 
Szabó László 
Szegedi Gábor 

Az újonnan megválasztott presbiterek eskütételére – a leköszönő presbiter testvérek áldozatos 
munkáját megköszönve – december 10-én, a délelőtti istentisztelet keretében került sor. 
Életükre és szolgálatukra Isten áldását kérjük! 

Hirdesd az Igét – Térségi találkozó 
A Hirdesd az Igét, programsorozat keretében három egyházmegye, a Szabolcs-Beregi, 
Szatmári, és Nyírségi gyülekezetei részére november 18-án Térségi találkozót hirdetett, 
amelyen 200 gyülekezetből közel 2500 fő vett részt a nyíregyházi Continentál Arénában. Az 
őri gyülekezetből 24 fővel képviseltük egyházközségünket.  
Az utazásunk elején 9 órától az örökösföldi Református Templom, Gyülekezeti Terem és 
Parókia ünnepélyes alapkőletételén vettünk részt, ahol Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli 
Református Egyházkerület püspöke mondott áldást. Az eseményen Czibere Károly államtitkár 
is jelen volt. Az új egyházi létesítmény a református egyház, a hívek adománya, és a kormány 
jelentős támogatásával valósul meg. 
Az alapkőletétel után „Anyaszentnyelvünk bölcsője a Biblia”- címmel Reformációi ünnepség 
kezdődött a Continentál Arénában. 
A rendezvény köszöntését Szalay Kont Szatmári esperes tartotta: Keressétek az Urat amíg 
megtalálható! A szeretet egységéről szólt. Majd Csegei István, Szabolcs-Beregi esperes a 
csodálatos halfogás történetét tárta elénk, Péter példáján keresztül mutatva az utat. Lehet, hogy 
életmódoddal tagadtad meg őt, Jézus most téged is félrevon, ahogyan Péterrel tette. Nem fog 
megalázni, nem fog összeszidni. Azt fogja kérni, hogy vizsgáld meg az iránta való szeretetedet. 
Jézus a szeretetedet kéri. Az érte végzett szolgálat attól lesz olyan minőségű, mint amilyet óhajt, 
ha igazán szereted őt.  
Dr. Fekete Károly püspök is a Péter szeretsz-e engem gondolatot folytatta. Jézus, elfogadja, ami 
tőlünk telik, nem követel többet. „Uram, Te mindent tudsz! Tudod, hogy szeretlek Téged!” 



„Úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen!” (János 3,16) 
Az istentisztelet úrvacsorai közösséggel folytatódott 6 asztalnál, dr. Gaál Sándor esperes 
szolgálatával, majd világi és egyházi vezetők köszöntése következett: Dr. Adorján Gusztáv, Dr. 
Kovács Ferenc, és Seszták Oszkár. Kiemelték az 500 éves évforduló a bizalom, az egység, az 
összetartozás és a megújulás fontosságát. 
A program az egyházi vezetők bizonyságtételével folytatódott: életünk példájával Isten 
szolgálatában – mit jelent számukra megtérésüket és lelki újjászületésüket megélni és 
továbbadni. Megtérésük története meghatározza lelki életüket, lelki önismeretüket. Érdemes 
elmesélni, hogy miként ismerték meg Istent, léptek át az ajtón, ami a lelki világba vezet és 
ismerik fel Jézust lelki vezetőnek. 
Az ebéd előre elkészített csomag volt, amit a szünetben fogyasztottunk el. 
A délután folyamán egy, a reformáció 500 éves évfordulóját méltató bemutatót, a Jókai Mór 
Református Általános Iskola nagy családjának közreműködésével az „Isten szeme előtt, Isten 
szem előtt!” című történelmi táncjátékot láthattunk, közel 100 szereplő részvételével. Isten jelen 
van az életedben! Életünk Isten előtt van. 
Köszönjük a házigazdák és a szervezők munkáját. Egyedül Istené a dicsőség! Köszönjük a 
lehetőséget.                  Szőkéné Szántó Erika 

Egyházmegyei csendeshét Berekfürdőn  
Eljött a várva-várt nap, mikor elindultunk, Berekfürdő újra várt ránk, hogy megújuljunk. Finom 
ebéddel kezdtük a hetet, azt követte egy rövid program ismeret. Este Gaál Sándor esperes úr 
köszöntött bennünket, imádsággal indította el a hétre a gyülekezetet. Lelkiekben feltöltődtünk, 
sok szépet, jót kaptunk, naponta többször is az Úr igéjét hallgattuk. Áhítaton imádkoztuk, ittuk 
a szent igét, Isten szava elért hozzánk, szívünk megbékélt. Pihentünk, és imádkoztunk, volt sok 
előadás, délutánként fürdő, mozi és kirándulás. Egy házaspár is volt, ki imánkban erősített, 
Simon Kovács Kitti és Simon Döme András tiszteletes. Sinkó-Páricsi Babett tiszteletes asszony 
is igen segítőkész, imát mondott még Lipták Pál nyugalmazott lelkész. Áhítatot tartott nekünk 
Sipos Brigitta és Angyalossy Zsoltné tiszteletes asszony, azon munkálkodtak, hogy a 
figyelmünk ne lankadjon. Két estén keresztül mutatkozott be a 25 gyülekezet, harmadik nap 
„KI-MIT-TUD”-dal zártuk le az estét. A hét folyamán nem volt más a téma, mint a reformáció 
500 éves évfordulója. Nem nyújtanám tovább a dicsérő szavakat, jó lett volna, ha többen töltik 
velünk e napot. Mándi József, Tóthné Angyal Ágnes és Szegedi Gábor, Kozma Istvánné, és 
jómagam, Kiss Lászlóné igaz hittel valljuk, mindenkinek a javára válna egy ilyen tábor! 
Köszönjük az Úr Istennek, hogy újra megengedte nékünk, hogy kegyelméből e csodás 
élményeket, ily nagy családban átéljünk.  Kissné Szász Margit pótpresbiter 

 „Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember.”(Példabeszédek 27,19) 

Konfirmandus találkozó 
2017. november 25-én (szombaton) került sor az idei Egyházmegyei Konfirmandus találkozóra. 
Reggel 9 óra tájban elindultunk, közel fél óra utazás után elértük első úti célunkat, a Nyírbátori 
Református templomot. Megnéztük a padlás szerkezetét, amihez egy elég hosszú lépcsősor 
vezetett. A templomban közösen énekeltünk, aztán egy tájékoztatót tartottak. A tájékoztató után 
átvonultunk a Báthory Anna Református Általános Iskolába, ahol játékos feladatokkal várták a 



jelenlévőket. Egy ismerkedős játékon vettünk részt, amit igen nehezen kezdtünk el. Itt is 
közösen énekeltünk. Két fiatal bemutatta életének nehéz szakaszait, hogyan és mikor segített 
rajtuk Jézus Krisztus. A történetek igen elgondolkoztatóak voltak. Egy debreceni házaspár is 
tartott egy rövid beszámolót. A feleség egy törött és megragasztott gitárhoz hasonlította életét. 
Megragasztott, de mégis mesésen szól. Álmos, a család férfi tagja egy fazekas munkájához 
hasonlította életét. Elmesélte, hogyan alakította át életét az Isten, hogyan lett a református 
egyház tagja és hogy gyógyult ki az alkoholizmusból. Ezután ebéd következett. Az ebéd után 
jött az utolsó feladat, a „lelkész kvíz”. Ez a nap egy feledhetetlen élmény volt, amit csak 
mindenkinek ajánlani tudok. Köszönjük a lehetőséget!  Koncz Gusztáv konfirmandus 

Mikulás 
December 6-án a Sarepta Református Idősek Otthonába is járt a Mikulás. A lakók és dolgozók 
szép csomagot kaptak, majd tombolasorsolásra is került. 

December 10-én, advent második vasárnapján a gyermek istentiszteleten járt a Mikulás. A 
gyerekek verssel és énekkel köszöntötték őt. Az idén sem érkezett üres kézzel hozzánk, 
puttonyában csomag rejtőzött, amit szét is osztott a gyerekek között. 

 

Almási Mihályné - Légy kész 
 
Légy kész meghallani az Úr hangját, 
Ha szólít csendes éjszakán! 
És mondd, mint mondta egykor Sámuel, 
Csak szólj, figyelek, Atyám! 

Légy kész meghallani az ÚR hangját, 
Ha lázas munkában talál. 

És kér idődből csak egy fél órát, 
Légy kész mondani: Itt vagyok, Atyám! 

És légy csendesen, míg beszél! 
Légy kész megtenni, amit kér! 
Mert nemsokára jő a vég, 
S nem lesz rá időd elég. 



Ady Endre - Karácsony – Harang csendül ... 
I. 

Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek. 

Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumban 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni. 

A templomba 
Hosszú sorba' 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének. 

Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
 

 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma. 

II. 

Bántja lelkem a nagy város 
Durva zaja, 
De jó volna ünnepelni 
Odahaza. 
De jó volna tiszta szívből 
– Úgy mint régen – 
Fohászkodni, 
De jó volna megnyugodni. 

De jó volna, mindent, 
Elfeledni, 
De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni. 
Igaz hittel, gyermek szívvel 
A világgal 
Kibékülni, 
Szeretetben üdvözülni. 

III. 

Ha ez a szép rege 
Igaz hitté válna, 
Óh, de nagy boldogság 
Szállna a világra. 
Ez a gyarló ember 
Ember lenne újra, 
Talizmánja lenne 
A szomorú útra. 

Golgota nem volna 
Ez a földi élet, 
Egy erő hatná át 
A nagy mindenséget. 
Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 
Imádni az Istent 
És egymást szeretni… 
Karácsonyi rege 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság 
Szállna a világra. 

 

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

Facebook: Őri Református Egyházközség 

Karácsony 
Lágy hóesésben jön az Isten Szent Fia 
Egyetlenegy Szeretettjét az Úr lehívta 
Gazdag lévén szegénységre e földre 
Sajnos sok ember ezt nem köszönte 
Zajos életünkbe kell ennyi csendesség 
Egy szerény ajándék, egy kis kedvesség 
Boldog azonban úgy lehetünk mégis igazán 
Béke úgy lehet, ha életünk mint egy hivatás 
Ünnepen vagy hétköznap, de szolgálunk az Úr nevében 
Nemcsak szeretteink, de más rászorulók kedvében 
Nem ajándék, hisz egy mosoly vagy éltető ima segíthet 
Egy bűnös élet sem tudja, hogy mit veszíthet 
Példát adjunk és segítsünk emberek sorsán 
Ünnepünk szebb lehet hisz az Úr bárkit formál 
Ne feledd, kegyelme vár, még kérheted 
Közel vagy távol, de kulcsold imára két kezed! 

Czomba Sándorné presbiter 



Karácsonyi keresztrejtvény 
Keresd meg az ábrában a következő történetben lévő kiemelt szavakat, amelyek nyolc irányban – 
vízszintesen balról jobbra és jobbról balra, függőlegesen felülről lefelé és alulról felfelé, valamint 
átlósan rejtőznek (a szavak keresztezhetik egymást) –, és húzd át a megtalált szavakat az ábrában! A 
megmaradt betűkből kapott próféciát, és a próféta nevét küldd be megfejtésként a lelkészi hivatalba! 

Pásztorok látogatása Betlehemben (Lukács evangéliuma 2,8-20) 

Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr 
angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az 
angyal pedig ezt mondta nekik: „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. A jel pedig ez 
lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.” És hirtelen mennyei 
seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent és ezt mondták: „Dicsőség a 
magasságban Istennek, és a földön békesség és az emberekhez jóakarat”.  
Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el 
egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr”. 
Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor 
meglátták elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki 
hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat 
megőrizte, és forgatta szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent, 
mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Gyermek istentisztelet 

Kedves Gyerekek! Ne felejtsétek el, ha vasárnap, 
akkor gyermek istentisztelet! Sok szeretettel várunk 
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 gyermek 
istentisztelet színhelyére. Lesz bibliai történet, ének, 
aranymondás, játék, udvari játék (hinta, csúszda)… 

Kiket látunk az alábbi képen, s hova igyekeznek? 
Ha ezt tudod, akkor a 10 különbséget is megtalálod! 

 



Kedves Gyerekek! A ti számotokra is készültünk egy rejtvénnyel. Ha a pontokat összekötöd, 
megtudod, hogy mi vezetette oda a Napkeleti Bölcseket Jézus jászolágyához! Küldd el a lelkészi 
hivatalba a nevét! 

A megfejtéseket 2018. január 7-éig várjuk a lelkészi hivatalba. A megfejtők közt január 14-én, a 
délelőtti istentiszteleten értékes ajándékokat sorsolunk ki! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legátusunk bemutatkozik! 
Kabai Kitty, IV. éves teológus-lelkész szakos hallgató vagyok a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetemen. Értarcsán születtem, mely település Partiumban, az érmelléki hegyek alatti síkságon, az 
érmihályfalvai határátkelőtől 7 km-re található. Szüleim József és Mónika, egyedüli gyermekeként 
az általános iskolát szülőfalumban végeztem, a középiskolát pedig Nagyváradon az Óvónő-
tanítóképző Gimnáziumban. Sikeres érettségim után a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
lelkész szakára felvételiztem. A döntés hogy a debreceni teológiát válasszam nem is volt kérdés. A 
Kollégium szellemisége és oktatási színvonala már gimnazista koromban, különböző látogatások 
alkalmával eldöntötte bennem, hogy én is az ősi falak között szeretnék tanulni, fejlődni, nevelődni. 
Ezen kívül fontos, hogy az alma materhez közel maradjak. Ugyanis az értarcsai gyülekezetben két 
furulyacsoportom van, melynek tagjai elemi osztályos gyerekek, és hétvégente velük foglalkozom, 
illetve vezetek egy női énekcsoportot is, mellyel minden ünnepi alkalomra énekkel szolgálunk az 
istentiszteleten Urunk dicsőségére. Várom a mihamarabbi találkozást a gyülekezettel, hogy együtt 
éljük át a Karácsony csodáját. Áldott adventi készülődést kívánok a lelkészcsalád és a gyülekezet 
számára! Tisztelettel és szeretettel: Kabai Kitty 

  

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. 

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. 

A következő Baba - Mama Klub időpontja 2018. 
január 19. (péntek) 10 órától lesz, melyre sok 
szeretettel hívok és várok minden kismamát, 
anyukát és kisgyermekét.               Lakatos Adél 

 



Visszatekintő 2017. 
Január 15-22-ig ökumenikus imahét volt gyülekezetünkben, melynek vezérigéje: „Mert Krisztus 
szeretete szorongat minket” (2Kor 5,14). Nincs megbékélés áldozatok nélkül, Jézus az életét adta, Ő 
mindenkiért meghalt. Mi, az övéi, szintén arra vagyunk hivatottak, hogy hasonlóképpen áldozzuk oda 
életünket Neki. 
Március 8-án a Sarepta Református Idősek Otthonában nőnap alkalmából köszöntöttük a lakókat és 
dolgozókat. 
Április 11-én gyülekezetünkben számvizsgálatot végzett Fazekasné Bakk Enikő egyházmegyei 
számvevő. 
Április 13-án Örömhír Klubot tartottunk, amelyen 50 gyermek vett részt. Az előadást Kertészné 
Iványi Ágnes, a VISZ munkatársa tartotta. 
Április 27-én gyülekezetünkben egyházlátogatást végzett Vass László egyházmegyei tanácsos, 
ibrányi lelkipásztor. 
Május 7-én az édesanyákat, nagymamákat köszöntöttük. Ezen a napon hálát adtunk Istennek 
édesanyánkért, nagymamáinkért. 
Május 9-én gyülekezetünkben Diakóniai Napot tartottunk. 
Május 13-án a Sarepta dolgozói családi napot tartottak, ahol családtagjaikkal együtt sokszínű 
programokban vehettek részt. 
Május 28-án konfirmáció volt gyülekezetünkben. Az ünnepi alkalomra feldíszített templomban népes 
gyülekezet előtt 13 fiatal tett konfirmációi vizsgát és fogadalmat. 
Június 4-én a Jubileumi Konfirmáltak Találkozójára hívogatott a harang. A találkozón szép számmal 
jelentek meg a meghívottak. 
Június 11-én hittan tanévzáró volt gyülekezetünkben, ahol a hittan órára járó gyerekek adtak számot 
az egész évben tanultakról. 
Július 10-én a jármi gyülekezetből hozzánk érkezett a Vándor Biblia, majd azt továbbvittük Vajára. 
Július 11-15. között került megrendezésre a 34. Gyermek és Ifjúsági Konferencia. A hét témája: 
Legyél te is reformátor! Minden nap több mint 90 gyermek vett részt a foglalkozásokon. 
Augusztus 7-11-ig Berekfürdőn, a Megbékélés Házában több generációs táborban vett részt 
gyülekezetünkből 24 fő.  
Szeptember 15-én Idősek Napja alkalmából az idős testvéreket köszöntöttük a Sareptában. 
Szeptember 17-én Presbiteri Találkozó volt Nyíregyházán. 
Szeptember 25-én újra indult az Énekkar. 
Október 16-20-ig Berekfürdőn egyházmegyei csendeshét volt, melyen gyülekezetünkből 5 fő vett 
részt. 
Október 29-én került sor a Gyászolók Vasárnapjára. 
Október 31-én nagyszabású reformációi megemlékezést tartottunk. 
November 12-én presbiterválasztás volt gyülekezetünkben, melyen négy új presbitert is 
választottunk. 
November 13-án a „Hirdesd az Igét” térségi találkozóján vettünk részt 24 fővel. 
December 6-án az Idősek Otthonában járt a Mikulás. A lakók és a dolgozók szép csomagot kaptak. 
Majd tombola sorsolásra is sor került. 
December 10-én az új presbiterek eskütétele történt, 
December 10-én a gyermek istentiszteletre járó gyermekeket is meglátogatta a Télapó. 
December 16-án Karácsonyi Örömhír Klub volt, témája: ”Hat csodálatos dolog” . 

 



Építkezési munkálatok gyülekezetünkben 
Gyülekezetünkben idén több beruházásra is sor kerülhetett. A parókia hátsó teraszán a felázott 
csempék helyébe újak kerültek, valamint a további felfagyás megelőzése érdekében tető került a 
terasz felé, szép fabetétekkel. A lábazat új kőburkolást kapott.  
A gyülekezeti ház fűtéskorszerűsítésére is sor került. A régi, 
korszerűtlen gázkonvektorok helyére radiátorok kerültek, a 
fűtést új gázkazán biztosítja. A régi neonvilágítást is lecseréltük 
szép, új csillárokra. Megtörtént a teljes gyülekezeti ház kifestése 
is. 
A Sareptában egy második lift építése vált szükségessé, amelybe 
egy betegágy is befér. A hatalmas liftház már elkészült, a teljes 
munka várhatóan január végére fejeződik be.  
Az épület előtti régi járda helyére szép, új, térköves járda készült, 
és a kerítés lábazata is megújult. 

 

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. 

 
Fel nagy örömre, ma született, 
aki után a föld epedett; 
Mária karján égi a lény: 
isteni kisded, szűznek ölén. 
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, 
nézd a te édes Istenedet! 

Nem ragyogó fény közt nyugoszik, 
bársonyos ágya nincs neki itt; 
csak ez a szalma, koldusi hely, 
rá meleget a marha lehel. 
Egyszerű pásztor térdeden állj, 
Mert ez az égi s földi király!



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: 2018. augusztus 13-17-ig, hétfőtől-péntekig. 
Részvételi díj: gyereknek 18.000 Ft, felnőtteknek 20.000 Ft, ami magában foglalja az utazást, 
szállást, napi háromszori étkezést, és a strandbelépők árát.  
Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet 2018. január 31-ig, 5.000 Ft előleg befizetésével.  
Érdeklődni, bővebb felvilágosítást kérni a Lelkészi hivatalban lehet. 

Szeretettel várjuk a Testvérek jelentkezését! 

Az alábbi versből megszöktek a magánhangzók. Fejtsük meg, mely sorok tartoznak össze!

  F_l_ L_j_s: M_t k_v_n_k? 
  M_t k_v_n_k _z _j _v k_sz_b_n?  
  – H_ _ k_v_s_n h_ l_h_t_k _n  
  D_cs_ _r_mh_z, _z n_k_m _l_g.  
  M_g_szt_l_m h_t s _ld_m _ N_v_t. 

i,ő,U,a,o,a,e,e,e,é 
i,í,á,o,a,ú,é,ü,ö,é 
a,a,a,o,á,á,o,a,e,é 
ü,e,a,o,i,í,á,o 
a,a,e,e,e,ű,e,e,e,é 

Anyakönyvi adataink a 2017. évben 
Keresztelő: 

Balázs Lídia, Tisza Szófia, Jankó Alíz, Jankó Márta, Szabó Zsófia, Fodor Réka, Czomba 
Barbara, Herceg Olivér, Magyar Anna, Magyar Nóra, Angyal Attila, Márton Lara, Móré Dávid 
Bence  

Házasságot kötött:  

Borbély Károly Béla és Szántó Enikő Erzsébet 

Konfirmáltak   

Deme Mátyás, Hegedűs Patrik, Ilyés Zoltán, Jankó Alíz, Jenei Balázs, Kiss Vivien, Lőrincz 
József Máté, Nagy Brigitta Vanda, Pethő Dávid, Szegedi Boglárka, Szőke Miklós Zsombor, 
Tisza Kinga, Tóth Zsolt 

Elhunytak  

Szanza Istvánné szül: Gombita Zsuzsanna, Rácz János, Nagy Miklós, Baráth Jánosné szül: 
Kántor Ilona, Deme Sándor, Török Józsefné szül: Fekete Margit, Pótor Imre Árpádné szül: 
Nemes Irén Berta, Opre László, Nagy József, Murguly Imre, Roszinszki Lászlóné szül: 
Lászlóczky Irén   



Rendszeres gyülekezeti alkalmaink 

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 18-23-ig  
Bűnbánati hét 

1800 Úrvacsorai előkészítő istentisztelet a gyülekezeti 
házban 

December 22. Péntek 1030 Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek számára 
házi úrvacsora előre bejelentett igény szerint 

December 24. Vasárnap   900 Istentisztelet a Sareptában 
December 24. Vasárnap 1030 Istentisztelet a gyülekezeti házban 

December 24. Szenteste 
                       Vasárnap 

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

December 25. Hétfő 
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. Kedd 
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. Vasárnap   900 Istentisztelet a Sareptában 
December 31. Vasárnap 1030 Istentisztelet a gyülekezeti házban 
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 KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET ÉS 

BOLDOG ÚJ ÉVET 
KÍVÁNUNK!  


