
 

ÜZENET ÜZENET ÜZENET ÜZENET     
Az Őri Református Egyházközség 

karácsonyi lapja - 2018. december 

                                             Menjünk el Betlehembe! 
Ige: Lukács 2,1-20 
 

Kedves Testvéreim! 

Nagy szeretettel köszöntöm az Üzenet minden kedves Olvasóját 2018. Karácsonyán! 
Az evangéliumok közül Lukács tudósít legrészletesebben az adventi és a karácsonyi eseményekről. 
A mozgalmas történetekből ma a pásztorok alakját emeljük ki. Ők hallhatták elsőként a karácsonyi 
evangéliumot, és ők hirdették azt ezen a földön először azoknak, akik még nem hallották. 
Először nézzük meg röviden, milyen volt az a kor, amiben ők éltek, azután azt vizsgáljuk meg, miért 
éppen őket részesítette Isten ebben a kiváltságban. 

1. Szenteste szoktuk énekelni: „Csendes éj, szentséges éj, mindenek nyugta mély”. A karácsony előtti 
heteket egyáltalán nem ez jellemezte. Augusztusz császár rendeletet adott ki, hogy mindenkinek a 
származási helyére kell menni, hogy ott, miután kifaggatták, vallatták, s talán fizikálisan is 
bántalmazták, közöljék vele a felemelt adójának az új összegét. Ez nem járt se csenddel, se 
nyugalommal. Nem volt csend sem az utakon, sem a szívekben. Mindenki küzdött, harcolt valamiért. 
A rómaiak harcoltak a magasabb adóért, a zsidók pedig azért küzdöttek, hogy minél kevesebbet 
kelljen fizetni a megszálló hódítóknak. József pedig azért küzdött, hogy találjon egy csendes helyet, 
ahol felesége megszülheti gyermekét. Általában zaj, felfordulás jellemzi a karácsony előtti heteket. 

2. Isten azonban ilyen körülmények között is meghirdette a csodálatos üzenetet: „Üdvözítő született 
ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában”. Három nyelven, a három nagy kultúrának hangzik 
el a karácsonyi örömhír. Üdvözítő – ez a rómaiaknak volt világos, hogy a világ királya született meg.  
Úr – Küriosz, a görögök nevezték így isteneiket, de ismerős volt ez a zsidóknak is, mert Jahve szent 
neve helyett mindig ezt olvasták a Szentírásban: Úr. Krisztus, héberül Messiás, Isten teljhatalmú 
képviselője, aki által maga a Mindenható végzi munkáját közöttünk. 

3. Ezen a zajos éjen mégis valahol csend volt. A betlehemi mezőn hangzott az angyali üzenet: „Ne 
féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, 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 kis 
gyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.”  
Miért éppen a pásztorok hallhatták meg ezt a csodálatos hírt? Korábban a juhpásztor igen megbecsült 
foglalkozás volt. Ebben az időben azonban már nagyon megvetetté vált. A farizeusok együtt 
emlegették őket a vámszedőkkel és a bűnösökkel. Annyira nem volt hitelük, hogy hatóság előtt nem 
tanúskodhattak. Annál különösebb, hogy ők hallhatták meg először a karácsonyi örömhírt. Miért? 



Mert Isten előtt nincs különbség, kicsi és önmagát nagyra tartó emberek között. Isten előtt nincs 
megbecsült és megvetett, csak ember. Sőt Jézus Krisztus mindig a megvetettekhez, az elesettekhez, 
a senkikhez hajolt a legközelebb. Ilyen Szabadító érkezett hozzánk karácsonykor. Minél jobban 
érezzük, hogy rászorulunk az Ő segítségére, annál csodálatosabban mutatja meg kegyelmét. Úgy 
tűnik, hogy a pásztorok minden előítélet ellenére alkalmasak voltak erre a nagy megtiszteltetésre. 
Három gondolatban szeretném ezt kifejezni.  

4. A pásztorok csendben végezték munkájukat. Abban a nagy felfordulásban és hangzavarban ezek 
az emberek nagy csendben végezték munkájukat. Így kaphatták meg az angyali üzenetet. Aki a zajos 
világban is tud csendben maradni, az előbb hallja meg az evangéliumot. Mert Isten mindig a csendben 
beszél velünk. A csendben jelenti ki önmagát. Sokszor azért nem halljuk Őt, mert nagy a zakatolás a 
bennünk, harsányak vagyunk, nem keressük tudatosan a csendet. „Csak légy egy kissé áldott 
csendben: Magadban békességre lelsz” (274. dicséret 3.v.). 
A pásztorok arra buzdítanak minket, hogy tudatosan keressük a csendet, amelyikben megszólalhat 
Isten halk és szelíd szava. A fokozódó lármában és hajszában csak tudatosan, programszerűen lehet 
csendet találnunk. Talán reggel, amikor csend van a szívünkben, meg a konyhában, ahova el lehet 
húzódni Istennel beszélgetni. Jobban kellene keresni a csendet vasárnap. Az Úr napja valóban legyen 
az Övé. Egész más lenne egész hetünk. Sokan mondják, hogy amikor félretéve sok mindent elmentek 
egy-egy csendeshétre, életük áldásokban bővölködött.  

5. A pásztorok ébren voltak. „Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek 
éjszaka a nyájuk mellett”. Amikor más aludt, ők akkor is ébren voltak. Áldozatok árán is őrizték a 
rájuk bízott értékeket. A sötétben való virrasztás, a vigília, Isten gyermekének áldott tulajdonsága. A 
tékozló világban a ránk bízott értékeket őrizni kell. Ebben a megmámorosodott világban az éberség, 
a vigyázás, a józanság fontos feltétele annak, hogy Isten szavát meghalljuk. Amikor azt harsogják 
sokan, hogy „eladó az egész világ”, és sokan becsületüket is áruba bocsátják, ott vagy-e azok között, 
akik éberek, és vigyáznak önmagukra, a lelkükre, a gyermekeikre, gyülekezetükre? 

6. A pásztorok elmentek Betlehembe. Készek voltak áldozatok árán is meggyőződni arról, hogy amit 
az angyaloktól hallottak, igaz-e. „Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így 
szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra 
adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket.” 
Minden, amit hallottak, olyan meglepő. Minden furcsa és különös. A jel pedig a legfurcsább. Hogy 
lehet a pólyás baba a Messiás? Ők is várták a Messiást, de egy tehetetlen kisgyermek képében jön el? 
Meg kell győződni róla! Elhatározták menjünk el, és nézzük meg. Semmi sem tartja vissza őket. Sem 
az éjszaka, sem az, hogy mit fognak szólni. Ki fognak nevetni. Egy jászolban fekvő kisbabát 
keresünk, aki a Messiás. Mit beszéltek? Azt sem tartja vissza őket, hogy fáradtak. Nincs akadály ez 
előtt a vágy előtt.  
Isten Igéje nagyon sokszor eltér a mi gondolatainktól. Egyelőre nem értem, amit hallottam, de 
feltételezem: igaz. Nem hagyhat hidegen az, amit hallottam. Menjünk el, nézzük meg, győződjünk 
meg róla.  
Miután elmentek, meggyőződtek arról, hogy minden pontosan úgy igaz, ahogyan megüzente nekik 
az Úr! „Mind igazak és ámenek amik szádból kijöttenek” (231. dicséret 1.v.). Ekkor már nem fér meg 
bennük az öröm, és hirdetik másoknak is, és dicsérik Istent. Más dimenzióba került ezeknek a 
megvetett embereknek az élete. Először ők hallották az angyaloktól az örömhírt, most pedig ők válnak 
angyalokká. Az angyal szó azt jelenti küldött. Isten küldötteiként hirdetik az evangéliumot.  



Ehhez azonban arra volt szükség, hogy elmenjenek Betlehemig. Csodálatos élmény volt az 
angyalokkal való találkozás, de érezték, ez nem elég. Hallottunk valamit, amit értünk is, meg nem is, 
hisszük is, meg nem is. Ha valóban meg lehet találni, menjünk el, nézzük meg. Ez hiányzik sok ember 
életéből. A sok felületes vallásosság nem jelent semmit. A próbák alatt ugyanúgy átkozzák Istent, 
mint a hitetlenek. Erőtlenül roskadnak össze a hirtelen rájuk szakadó terhek alatt. Mert elakadtak 
félúton. Nem volt igazán személyes, egzisztenciális találkozásuk az élő Jézus Krisztussal. 
Meghallották az üzenetet, és azzal véget ért minden. Menjünk el, nézzük meg, győződjünk meg.  

7. Menjünk el egészen Betlehemig, egészen Jézusig. Hol lehet ővele találkozni? A hívők 
közösségében. „Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” 
Áldozatok árán is keresni kell az alkalmat, ahol Jézussal lehet találkozni. Ő szólal meg, amikor 
megelevenednek a Biblia betűi. Amikor egészen személyessé válik néhány mondat a prédikációból.  
A bűnbánat során is lehet vele találkozni, a golgotai keresztnél. Amikor valaki világosan elismeri, 
hogy nem a körülmények a hibásak, hanem egyedül én. „Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek.” 
Ekkor találkozik Jézussal, aki azt mondja: „megbocsátattak a te bűneid. Eredj el, de többé ne 
vétkezzél!”. Lehet vele találkozni a diakóniában, a kicsinyeknek való szolgálatban. Amikor valaki 
olyat tesz, amit senki sem fog viszonozni, és meg sem köszönnek. Ezt már Krisztusnak teszi, hálából.  
Túl egyszerű ez? Egy pólyás baba? Lehetne valami tetszetősebb jelt adni. De a pásztorok nem 
okoskodtak, mi se tegyük. Komolyan vették az Igét. Nem ez hiányzik az életünkből? Igazán 
komolyan kell venni Isten Igéjét, és le kell vonni a következtetéseket.  

8. A pásztorok Isten Igéjét komolyan vették. A pásztorok nem hosszas keresgélés után találták meg 
Jézust, mert ügyesek, kitartóak voltak, hanem komolyan vették azt az Igét, amit hallottak, és biztosra 
mentek. Furcsák ugyan a mondatok, de elfogadják. Téveszme, hogy egy életen át keresni kell, s az 
az értékes élet, amelyik szüntelenül keres. Ezek a pásztorok nem keresgéltek, hanem az angyali 
üzenetet komolyan vették. Hiába keresnénk Istent, magunktól sosem találnánk meg. Ő nem veszett 
el, Ő a helyén van. Mi mentünk el az atyai háztól. Jézus az, aki keres minket. „Mert az Emberfia azért 
jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet” (Lukács 19,10).  

9. A pásztorok boldog hírnökeivé váltak a karácsonyi csodának. Minden egyszerűségük és 
lenézettségük ellenére örömmel elmondták, mindazt, amit hallottak és láttak. Isten alkalmassá tette 
őket arra, hogy meggyőzően tudjanak bizonyságot tenni arról, ami az életüket megváltoztatta. 
Szerették volna, hogy mások élete is megváltozzon. Dicsőítették Istent, mert minden pontosan úgy 
történt, ahogyan megüzente. Ne szégyelljünk vallást tenni Isten szeretetéről és kegyelméről! Kérjük, 
hogy erősítsen minket a szép karácsonyi ének is: 

„Ó jöjjetek, hívek ma lelki nagy örömmel. 
A jászolhoz, Betlehembe jöjjetek el! 
Megszületett az angyalok királya.  
Ó, jöjjetek imádjuk, ó jöjjetek imádjuk 
Ó jöjjetek imádjuk az Úr Krisztust.” 327. dicséret 1. v. 

Istentől gazdagon megáldott boldog karácsonyt kívánok minden kedves Olvasónak!  
Pótor János lelkipásztor 

 
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.  

Lukács 2,14 
 
 



GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐL    
Konfirmandus találkozó Nyírbátorban 

Fél kilenckor indultunk el a nyírbátori konfirmandus találkozóra, tiszteletes úr vezetésével. Ahogy 
megérkeztünk, megtekintettük a templom padlásterét, majd az orgonát is. Szépen lassan mindenki 
egybegyűlt és rövid áhítaton vettünk részt, ahol gitár kísérte útján az énekszót. Az áhítat végeztével 
kivonultunk és csoportképet csináltunk. Összesen 450-en léphettünk Isten elé és dicsérhettük Őt 
énekszóval. Ezt követően átsétáltunk a református általános iskolába. Itt játékos feladatok vártak ránk. 
Csoportokat alkottunk és közösen fejtettünk meg játékos kérdéseket. Később énekléssel folytattuk, 
gitár, szintetizátor, dob, furulya kíséretében. Ezt követően Boros László elmesélte tanulságos 
élettörténetét. Elmondta, hogy a bűnös ember is lehet jó ember, eközben bemutatta saját szerzeményű 
könyvét, melynek címe: Rácsok mögött szabadon. Ezután személyes beszélgetést lehetett vele 
folytatni.  
Következőnek Simon Döme András, Besenyőd és Levelek lelkipásztora beszélt életéről, 
szolgálatairól. Fél egykor meleg étellel fogadtak minket, majd családi fotóalbum játékot játszottunk, 
ahol a nekünk adott szerepet kellett bemutatni. Nagyon érdekes és vicces volt számunkra ez a játék. 
A befejező programot imádsággal zártuk. A legeslegvégén tiszteletes úrnak köszönhetően elmentünk 
süteményezni a Csekő cukrászdába, Nyírbátorban.  
Hálásan köszönjük a jó Isten munkáját a szervezők által! Varga Tímea 8. osztályos tanuló 

  

Mikulás 

December 6-án a Sarepta Református Idősek Otthonában is járt a Mikulás. A lakók és dolgozók szép 
csomagot kaptak, majd tombolasorsolásra is sor került. December 9-én, advent második vasárnapján 
a gyermekistentiszteleten járt a Mikulás. A gyerekek verssel és énekkel köszöntötték őt. Nem érkezett 
üres kézzel hozzánk, puttonyában csomagok rejtőztek, amit szét is osztott a gyerekek között. 

 



Református hit- és erkölcstan, református óvodai hittan 

Az Jármi-Papos-Őr Általános Iskola őri Bibó István Tagintézményében nyolc osztályban tartunk 
Református hit- és erkölcstan órákat, ahova összesen 100 tanuló jár. Hálát adunk Istennek 
mindazokért az áldozatos munkatársakért, akik a Református Pedagógiai Intézetnél színes, tartalmas, 
tanulságos tankönyv és munkafüzet családot készítettek Isten tanítására szomjazó gyermekeinknek, 
ami által növekedhetnek református hitünkben. Hálásak vagyunk a szülőknek, hogy az idei tanévben 
is a Református hit- és erkölcstant választották és együtt segíthetjük gyermekeink hitre jutását, lelki 
növekedését. Az óvodában mind a két csoportban tartunk hittan órát, hogy a kisebbek számára is 
eljussanak az Ige magvai. Az elmúlt évhez képest bővült az óvodások létszáma, így bontásban három 
csoportban valósulhat meg a foglalkozás.  

Az iskolai foglalkozások mellett fontos továbbra is a gyülekezet építése is, hiszen csak így tudjuk a 
következő generációkat is a közösségbe nevelni. Az iskolai órákon és a gyermek istentiszteleteken 
közösen készülünk egy-egy ünnepre, mint például húsvét, anyák napja, pünkösd, keresztelők, 
amelyekre a gyermekekkel közösen versekkel, történetekkel, énekkel készülünk. Advent idején pedig 
népes létszámmal készülődünk a várva várt ünnepre, a karácsonyra a templomban. Ilyenkor a lelkes 
szereplőket külön megajándékozzuk egy-egy ajándékcsomaggal, de a többi jelenlévő gyerek sem 
távozik üres kézzel. A hagyományokhoz híven a konfirmandusok is minden ünnep alkalmával 
készülnek ünnepi műsorral, melyre a péntekenkénti ifjúsági órákon készülnek fel.  

Megköszönöm az eddig szereplő gyermekek és ifjak áldozatos szolgálatait. Az elkövetkezendő évben 
is várjuk a Szentlélek munkálkodó erejét a gyermekek életében és szolgálataiban. Imádkozzunk azért, 
hogy az Ige magvai termő helyre hulljanak.                                                                     Lakatos Adél 

Bibliaismereti verseny 

Idén novemberben is megrendezésre került az Idősek Kertjében a bibliaismereti verseny, melyet évről 
évre nagy érdeklődés kísér. A résztvevő öt csapat a Bírák könyvéből kapta az egyáltalán nem könnyű 
feladatokat, melyeket ügyesen oldottak meg. Az alkalmon részt vett Szalay Kont esperes úr, aki igével 
köszöntötte az egybegyűlteket. Köszönetet mondunk Szabadosné Zsuzsának a kérdéssor 
összeállításért és a szervezésben nyújtott munkájáért, Bráder Zoltánné intézményvezetőnek 
támogatásáért. Köszönjük a 
Nobilis cég csokival bevont, 
ízletes támogatását. 

A végeredmény: 
I. Anna csapat -  

Mátészalka Kertváros 
II. Simeon csapat - 

Mátészalka Kertváros 
III. Sarepta csapat -  

Őr 
IV. Alabástrom csapat - 

Idősek kertje lakók 
V. Bárka csapat -  

Idősek Kertje dolgozók 

 



Legátusunk bemutatkozik 

Áldás, békesség! Csonka József vagyok, V. évfolyamos teológus-lelkész szakos hallgató. Az Őrrel 
szomszédos Kántorjánosiban nőttem fel. Alapfokú iskoláimat itt végeztem el, majd az Esze Tamás 
Gimnáziumban érettségiztem Mátészalkán. Az érettségi után a Kölcsey Ferenc Református 
Tanítóképzőbe jelentkeztem, ahol tanító, ének-zene tanári diplomát szereztem. A főiskolával 
párhuzamosan beiratkoztam a Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológia-lelkész 
szakára, ahol 2018-tól a Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék demonstrátoraként dolgozok. 
Az egyetemi évek alatt pedig mezőgazdasági technikusi végzettséget szereztem Gyomaendrődön. Ezt 
azért tartottam fontosnak, hogy édesapám örökségének kezelője lehessek, mivel 2014-ben sajnos 
elvesztettem édesapámat. Édesanyámmal ketten élünk, mivel bátyám időközben családot alapított és 
egy szép leány büszke édesapja lett.  

Konfirmációm óta a Kántorjánosi gyülekezet tagja vagyok. 2011 óta már második ciklusban presbiter 
és 2012 óta kántor is. Az Istennel való találkozásaimat több személy segítette életem során. Így 
szeretném megemlíteni a Sarepta Református Idősek Otthonának két lakóját, akik nagyszülői 
szeretettel tereltek engem, „fogadott unokájukat” a hit útján. Ők Hegedűs 
János bácsi és felesége Margit néni, aki sajnos már nem lehet közöttünk. 
Kántorjánosiból pedig Gál Attilát kell megemlíteni, hiszen az ő pártfogása 
nélkül nem lennék ott, ahol most vagyok. A lelkészi szolgálatra való 
elhívásban az Isten erősített meg a főiskolai évek alatt, s nagy támogatást 
érezhetek a Kántorjánosi Református Egyházközség lelkészétől, Sinkó-
Páricsi Babettől is. Ilyen életúttal a hátam mögött készülök már régóta 
Őrbe, legációba. Nem ismeretlen sem a gyülekezet sem a lelkészei. Pótor 
János Nagytiszteletű Úrral az a lelki szál is összeköt, hogy ő a 
„keresztapám”, ugyanis ő keresztelt meg engem Kántorjánosiban.  

Így nagy szeretettel és örömmel készülök az ünnepre, hogy együtt éljük át azt a csodát, hogy 
megjelent az Isten üdvözítő kegyeleme minden embernek (Tit 2,11). Isten gazdag áldását kérem addig 
is a gyülekezetre, a lelkipásztoraira, a Sarepta Idősek Otthona lakóira és a dolgozóira, és a kedves 
Olvasókra! Csonka József 

Hírek a Sareptából 

Egyházközségünk 2017.08.20-án támogatási kérelmet nyújtott be a Vidékfejlesztési Program keretén 
belül meghirdetett, a közétkeztetés fejlesztésére kiírt VP6-7.2.1 kódszámú pályázatra. A pályázat 
kiírása már 2017 márciusában megjelent, de a pályázati anyag elkészítése sok egyeztetést igényelt. A 
beadott támogatási igényt többszörös hiánypótlásra és kiegészítésre kötelezték, amelynek határidőben 
eleget tettünk. Végül 2018.07.04-én az irányító hatóság pályázatunkat támogatásra alkalmasnak 
minősítette, és 15,2 millió forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg. A megítélt támogatási 
összegből a régi berendezések cseréjéhez beszerzésre került – többek közt – elektromos sütő, 
elektromos üstök, ipari hűtő- és fagyasztószekrények, mosogatógép, gázsütő, valamint további 
konyhai kis- és nagygépek. A berendezések üzembe helyezése és használatba vétele részben 
megtörtént, részben pedig folyamatban van. 

Hosszas előkészítő munka után 2018.09.04-én otthonunk működési engedélyt kapott egészségügyi 
szolgáltatás nyújtására (szakápolás). A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Osztályának munkatársai alapos és rendkívül részletes vizsgálat után ítélték úgy, 
hogy intézményünk személyi és tárgyi feltételei teljesítik a szolgáltatás nyújtásához szükséges magas 
szintű elvárásokat. Az eljárásban közreműködők munkáját köszönjük! 



Visszatekintő 2018. 

Január 22-28-ig ökumenikus imahét volt gyülekezetünkben, vezérigéje: „Jobbod, Uram, dicső az 
erőtől…” (2Móz 15,6). A hét üzenete számunkra az volt, hogy az Isten ereje mindent felülmúl. Isten 
hatalma teszi lehetővé népének felszabadítását és megváltását. Lehet úgy tekinteni Isten jobbjára, 
mint amely az ellenségei feletti győzelem biztosítéka, ugyanakkor saját népének hiánytalan védelmét 
is jelenti.  
Február 9-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, egy szál virággal a lányokat, asszonyokat.  
Március 24-én, szombaton a kisebbek és nagyobbak számára tartottunk Örömhír Klubbot, amelyen 
42 gyermek vett részt. Az előadást Kertészné Iványi Ágnes, a VISZ munkatársa tartotta, aki képekkel 
szemléltette a „Tamás hisz” című húsvéti történetet.  
Április 26-án gyülekezetünkben számvizsgálatot végzett Pelyvás Zsolt egyházmegyei főszámvevő. 
Május 4-én gyülekezetünkben egyházlátogatást végzett Szalkó Károly kemecsei lelkész, 
egyházmegyei tanácsos. 
Május 6-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 13-án konfirmáció volt gyülekezetünkben. Az ünnepi alkalomra feldíszített templomban népes 
gyülekezet előtt 5 fiatal tett konfirmációi vizsgát és fogadalmat. 
Május 20-án a Jubileumi Konfirmáltak Találkozójára hívogatott a harang. A találkozón szép számban 
jelentek meg a meghívottak. 
Május 26-án a Sarepta dolgozói Családi Napot tartottak, ahol a dolgozók családtagjaikkal együtt sok 
érdekes programban vehettek részt. A nap talán legsikeresebb programja a gyerekek számára a 
bábelőadás volt. 
Június 10-én hittan tanévzáró volt gyülekezetünkben, ahol a hittan órára járó gyermekek adtak számot 
az egész évben tanultakról. 
Július 10-14 között került megrendezésre gyülekezetünkben a 35. 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 80 gyerek és fiatal vett részt, köszönjük a segítők 
önzetlen és értékes munkáját. Jövőre is várunk mindenkit!  
Szeptember 14-én az Idősek Világnapja alkalmából az idős testvéreket köszöntöttük a Sareptában. 
November 11-én került sor a gyászolók vasárnapjára. 
November 20-án az Idősek Otthonából 5-en vettek részt a Mátészalkai Idősek Kertjében 
megrendezett bibliaismereti vetélkedőn. A vetélkedő témája a Bírák könyve volt, az őri csapat nagyon 
szorgalmasan készült a versenyre és harmadik helyezést ért el. 
December 6-án az Idősek Otthonában járt a Mikulás. A lakók és dolgozók szép csomagot kaptak, 
majd tombola sorsolásra is sor került.  
December 9-én a gyermek istentiszteletre járó gyerekeket is meglátogatta a Mikulás és értékes 
csomaggal ajándékozta meg őket.  
December 15-én tartottuk a karácsonyi Örömhír Klubunkat. Témája: „Egy csillag üzenete”. 

Az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül. 1János 4,14 



Legyen ezen az ünnepen a fontos Neked 
Egy ölelés, egy mosoly arra, akit szeretsz 
Gondolod sokat ér egy nagy ajándék, ami elveszhet? 
Semmibe nem kerül, de ezerszer többet ér a szeretet. 
Zord világunkban egy jó beszélgetés aranyat érhet 
Egy jókor jó helyen lévő ember mennyit érhet?  
Büszkeség, gőg, képmutatás mind semmit nem érnek 
Barátság, alázat, csend jó ha ajtódon betérnek 
Az Isten gondviselése a legszebb ajándékod lehet 
Jóságod, bűneid sem nézi az Úr, Ő így is szeret 
Átlagos emberként megérint és megölel Téged 
Nem kér mást, csakhogy kegyelmét élvezd 
De a legdrágábbját küldte az ünnepen az Úr Neked 
És Te mit adsz az Úrnak cserébe, hogy így szeret? 
Keresd a kis Jézust, aki bűnbocsánatot szerez Neked! 
                                         Czomba Sándorné presbiter 

Füle Lajos: Karácsonyi üzenet 

Üzenem mindenkinek, hogy a Csillag 
fényéből semmi sem kopott, 
értelme lett csak megszokott.  

Üzenem mindenkinek, hogy a GYERMEK 
ma is a testté lett csoda,  
ISTEN jósága, mosolya.  

Üzenem mindenkinek, hogy a pásztor,  
király egyformán kedves ott,  
s Előtte boldog lesz legott. 

Üzenem mindenkinek, hogy a bölcsek 
serege most is útra kel,  
elég nekik a régi jel.  

Üzenem mindenkinek, hogy a szívem  
ma is repesve fut Felé, 
ma is azé a Gyermeké.  

                             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. 

Kedves gyülekezeti tagok! 

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

Szívesen fogadunk minden bizonyságtételt, 
beszámolót, igemagyarázatot, versajánlót, 

esetleg saját verset, és minden egyebet, 
amellyel egymás hitének épülésére 

lehetünk és az Úr dicsőségét szolgáljuk. 

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

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 

További hírek, beszámolók 
 és képek a honlapunkon: 

www.reformatusor.hu 

Facebook:  
Őri Református Egyházközség  



Karácsonyi keresztrejtvény 

Fejtsd meg a rejtvényt, majd a megjelölt függőleges betűkből elolvashatod a megfejtést! A 
megfejtéseket, kérjük a lelkészi hivatalba eljuttatni 2019. január 6–ig. A megfejtők között január 13-
án, a délelőtti istentiszteleten értékes ajándékokat sorsolunk ki! 

1. „Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit ………….. neveznek” – ami azt jelenti: Velünk az 
Isten.” (Máté 1,23) 

2. Erzsébet férje volt. (Lukács 1,13) 
3. Mi volt Zakariás foglalkozása? (Lukács 1,15) 
4. Milyen napszakban látogatták meg a betlehemi pásztorokat az angyalok? (Lukács 2,8-9) 
5. Hová menekült el Mária, József és Jézus Betlehemből? (Máté 2,13) 
6. A harmadik evangélium szerzője. 
7. Ki tudakozódott a csillag megjelenésének ideje felől. (Máté 2,7) 
8. Mivel büntette meg Isten Zakariás hitetlenségét. (Lukács 1,20) 
9. Mi volt a neve annak az angyalnak, aki Jézus Krisztus születését adta hírül Máriának? (Lukács 

1,26) 
10. „A hit pedig a remélt dolgokban való ….., és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” 

(Zsidók 11,1) 
11. A lélek második gyümölcse a Galata levélben. (Galata 5,22) 
12. Hová fektette Mária az újszülött Jézust, miután bepólyálta? (Lukács 2,7) 
13. Mi vezette a bölcseket? (Máté 2,2) 
14. Így hívták Jézus földi apját? (Máté 1,16) 
15. Honnan érkeztek a bölcsek Jeruzsálembe? (Máté 2,1) 
16. Ezt mondták Jézusnak, amikor szülei rátaláltak: „Mindenki téged……….” (Márk 1,37) 
 

1.     I M M Á N U E L N E K    
2.        Z A K A R I Á S    
3.         P A P        
4.    É J S Z A K A         
5.         E G Y I P T O M B A 
6.         L U K Á C S     
7.        H E R Ó D E S     
8. M E G N É M U L T          
9.     G Á B R I E L        

10.         B I Z A L O M    
11.         Ö R Ö M       
12.    J Á S Z O L B A        
13.         C S I L L A G    
14.      J Ó Z S E F        
15.     N A P K E L E T R Ő L    
16.         K E R E S      

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 



GYEREKEKNEK 

Kedves gyerekek, a második képről 10 apró részlet hiányzik. Keressétek meg őket! Vajon kiket 
ábrázol a kép? Színezzétek is ki! 

 

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne,  
el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16 



Anyakönyvi adataink a 2018. évben 

Keresztelő: 
 Szanza Mira, Iván István, Ádám Máté, Jenei Eszter, Fényi Gábor Milán, Kállai Eszter, Czomba 
Jázmin, Szakmáry Lia, Lakatos Gréti, Budai Benedek 
Konfirmáltak:  
Kálmán Dorina, Koncz Gusztáv, Pethő Zsóka, Szabó Alicia, Tóth Gergely  
Házasságot Kötöttek:  
Gergely Tamás és Czomba Tamara 
Elhunytak:  
Szőke András, Kovács Gáborné szül: Deme Ildikó, Tisza József László, Györkös András, Máté János, 
Pethő Zoltán Kálmánné szül: Szabad Erzsébet, Kovács Józsefné szül: Drága Róza, Miksi Sándor, 
Szegedi Zsigmond Imre, Kálmándi Attiláné szül: Varga Olga, Hegedűs Jánosné szül: Szincsák 
Margit, Kulimár Istvánné szül: Tóth Katalin, Nagy Lajosné szül: Kiss Ibolya, Király Mihályné szül: 
Sarka Olga 

Kedves gyülekezeti tagunk jutatta el hozzánk: Micsoda báty! 

Paul barátom karácsonyra autót kapott a bátyjától. Szenteste, mikor munkája végeztével kilépett az 
irodából, egy bámészkodó kölyköt talált a csillogó új kocsi mellett.  

- A bácsié ez a járgány? - A bátyámtól kaptam karácsonyra - bólintott Paul. A fiúcska elképedt. - 
Csak úgy kapta, magának nem is került semmibe? Hű, de jó volna, ha. . . Megakadt, de Paul persze 
jól tudta, mit akart mondani. Nyilván ilyen testvért szeretne magának. Ám amit végül hallott, attól 
tátva maradt a szája.  

- De jó volna - kezdte újra a kislegény -, ha én is ilyen báty lehetnék. A barátom megdöbbenve nézett 
rá. - Nincs kedved furikázni egyet? - szaladt ki a száján. - Naná, hogy van! A gyerek beszállt, de alig 
indultak el, ismét megszólalt: - Bácsi kérem, nem kanyarodhatnánk a házunk felé? Paul 
elmosolyodott. Sejtette, mi jár a srác fejében. Szeretne felvágni a szomszédok előtt, hogy milyen 
pazar kocsival szállítják haza. Azonban ismét tévedett.  

- Tessék szíves lenni megállni annál a kapunál! A fiú beszaladt a házba, majd kisvártatva Paul hallotta, 
hogy jön visszafelé, de nem túl gyorsan. Mozgássérült kistestvérét cipelte magával. Leültette a 
bejárati lépcsőre, aztán az autóra mutatott. - Látod, öcsi, erről beszéltem. A bácsi a bátyjától kapta, 
neki egy fillérjébe se került. Ha megnövök, pont ilyet veszek neked, akkor majd te is láthatod a 
karácsonyi kirakatokat, amikről annyit meséltem neked.  

Paul kiszállt, és előreültette a kistestvért. A nagyobbik gyerek betelepedett a hátsó ülésre, és 
emlékezetes karácsonyi sétakocsikázás kezdődött. Azon a szentestén Paul megtanulta, mit jelent a 
mondás: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni.”  

Karácsonyi énekkar 

Énekkarunk az idei ünnepen is több énekkel készül. Karácsony délelőtt megszólal énekeskönyvünk 
318. dicsérete is, melynek első versszaka: Jer, mindnyájan örüljünk, és szívünkben vigadjunk, mert 
született Úr Jézus nekünk. Igen régi énekünk háromsoros, 1550 táján keletkezett. Szerzőjét nem 
ismerjük. Huszár Gál énekeskönyvének közepe táján, a Kassán 1560-ban nyomtatott részben jelent 
meg először. A szinte gyermekien könnyed dallam ne feledtesse, hogy a karácsony esti hálaének a 
váltság, megváltás nyomán fakad: Hogy érettünk adja önmagát. (3. vers) 

Énekkarunk szeretettel hív és vár szolgálatára minden Kedves Olvasót! 



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 1400 Imaóra a Sareptában 
Csütörtök 1430 Bibliaóra a Sareptában 
Péntek 1600 Ifjúsági óra a közösségi házban 

December 19-23-ig  
Bűnbánati hét 

1800 Úrvacsorai előkészítő istentisztelet a gyülekezeti házban 

December 21. Péntek 1030 Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek számára házi 
úrvacsora előre bejelentett igény szerint 

December 24. Szenteste 
                       Hétfő 

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

December 25. Kedd 
Karácsony I. napja 

 900 Istentisztelet a Sareptában 

Karácsony I. napja  1030 Úrvacsorás istentisztelet a templomban, az ifjúság 
műsorával és az énekkar szolgálatával 

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

December 26. Szerda 
Karácsony II. napja 

 900 Istentisztelet a Sareptában a legátus szolgálatával 

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

Karácsony II. napja 1500 Istentisztelet a gyülekezeti házban a legátus szolgálatával 
December 31. Óév 1800 Istentisztelet a templomban 

Január 1. Újév 1030 Istentisztelet a templomban 
Január 1. Újév 1500 Istentisztelet a gyülekezeti házban 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 

ÁLDOTT 

KARÁCSONYI 

ÜNNEPEKET ÉS 

BOLDOG ÚJ 

ÉVET 

KÍVÁNUNK!  
 


