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„Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” 

Ige: Mt 2,1-12                                      Kedves Testvéreim! 

2013. Karácsonyán igaz szeretettel köszöntöm az Üzenet minden kedves Olvasóját. Egy 
római történetíró beszámol a párthusok királyának, Mitridatesznek a mágusokkal Nápolyba 
való érkezéséről, hogy Néró császár előtt kifejezzék hódolatukat. Az utazás 66-ban történt, és 
csillagok mutatták az utat. Ez a híradás nagyon hasonlít a napkeleti bölcsek történetére. Ők 
azonban nem a római császárban látják a szabadítót, hanem Jézusban. Születésénél a bölcsek 
őt, mint a világ igazi urát pillantották meg és előtte hódoltak.  

A csillag megjelenését az ókor csillagászai nagy figyelemmel kisérték. A Jupiternek és a 
Szaturnusznak az együttállásáról van szó a Halak jegyében. A Jupitert királyi csillagnak 
nevezték, a Szaturnuszt a zsidók csillagának tartották, a Halak a végidők jegyének számított. 
Az asztrológusok nyelvén ez azt jelentette, hogy a világ utolsó korszaka elkezdődött, mert 
megszületett annak királya a zsidók földjén. Ez az esemény i.e. 7-ben történt, és ekkorra 
tehetjük Jézus születését. Az egyik ókori csillagvizsgáló intézményben olyan ékírásos 
csillagnaptárt találtak, amelyben az i.e. 7. évnek minden fontosabb bolygómozdulásáról 
pontos leírásokat lehet találni. Azt a következtetést vonták le, hogy mivel Agusztus császár 
uralkodásának a delén tartott, a világ számára elhozza a várva várt béke korszakot. A 
csillagnak másfajta értelmezését közli Máté. 

Az új korszakot nem Agusztus császár személyében, hanem a Gyermekben kell keresni, 
benne kezdődött el az emberiség új korszaka. Mennyire többértelműek a jelek, amelyek a 
természetben és a történelemben vannak. A Szentlélektől jövő bölcsességre van szükség, aki 
helyes felismeréshez és döntéshez vezet.  

Az Újszövetség a Jézusban eljött eseményeket az Ószövetség összefüggésében vizsgálja. De 
nemcsak a próféták hirdetik előre a Messiás érkezését, hanem a csillagok világának kozmikus 
eseménye is. Ez jelzi Isten alázatát és a világhoz való lehajlását. Azoknak is közli Jézus 
elérkezését, akik nem ismerik a próféciákat, és nem a kiválasztott nép tagjai.  

Ez a kijelentés azonban nagyon figyelemre méltóan történik. A napkeleti bölcsek 
Jeruzsálembe érkeznek, és Heródes udvarában keresik az új királyt, de ott nem találják meg 
őt. Csak a főpapok és a próféták tudják megmondani Mikeás próféta alapján, hogy 
Betlehemben kell megszületnie. Isten nem hagyja a pogányokat kijelentés nélkül, de mégis 
abból, amit felismernek és látnak, hiányzik az egyértelműség. Csak amikor a prófétai 
útmutatást megkapják, akkor kap felismerésük egyértelmű irányt. Isten népének van ezen a 
világon valami egészen világosan felismerhető többlete. Ezt a többletet a bölcsek felismerik, 
és hozzájuk fordulnak alázattal. Isten a választott népnek adott kijelentés nagyságát érvényben 
tartja. Nem magáért a népért, hanem Isten dicsőségéért és igéje igazságáért. Isten kozmikus 
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cselekedete a próféciát nem teszi feleslegessé, mert csak az Ige fényében lehet teljes 
egyértelműséget nyerni.  

„Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész 
Jeruzsálemet”. Heródes edomita származású volt, Izráel jogos királyának nem ismerték el, 
hanem idegen uralkodóként szemlélték, mivel a rómaiak segítségével került uralomra. A 
Messiás születését úgy értelmezték, hogy a heródesi ház uralma véget ér, és a Dávid 
nemzetségéből való király kerül a trónra. Ezért lett nyugtalan Heródes. Ebből a félelemből 
kiindulva készíti el Heródes a Gyermek megölésének a tervét. Nem tudja, hogy Jézus olyan 
király, akitől a külső hatalmat nem kell félteni, hiszen országa nem ebből a világból való. De 
Isten országa minden erőszaknak, elnyomásnak és igazságtalanságnak nemet mond. Heródes, 
a zsarnok, vesztét érzi.  

Jézus a Messiás, ő a zsidók királya, és a pogányok jönnek, hogy őt imádják és ajándékokat 
vigyenek. Mikeás nemcsak azt jövendölte meg, hogy Betlehemben fog megszületni, hanem 
azt is, hogy „a nyáj elé áll, és legelteti az Úr hatalmával” (Mikeás 5,1-3). „Legeltetni fogja 
népemet, Izráelt” (Mt 2,6). Mint király, Izráel pásztora ő, hiszen a pásztori feladat a Messiás 
munkái közzé tartozik. Ő vezeti népét a mennyei célok felé, hogy a népek számára áldás és 
világosság legyen.  Az ószövetségben Mózes végezte ezt a pásztori munkát. Vezette népét a 
tengeren és pusztán át Kánaán felé. Jézus a második Mózes. Benne beteljesedett, amit Isten 
Mózesnek ígért. „Prófétát támaszt atyádfiai közül Istened az Úr” (5Móz 18,15). Máté 
Jézusban látja a második Mózest. Ő a testté lett ige, aki népe életét új alapokra helyezi. 
Miként a keleti pásztor elől megy, vezeti, táplálja, védelmezi nyáját. 

Nagyon tanulságos tanulmányozni a főpapok és az írástudók valamint a bölcsek viselkedését. 
Az utóbbiak szenvedélyesen elindulnak Betlehem felé, mert találkozni akarnak a gyermekként 
megszületett Messiással. A főpapok és az írástudók hűvös tárgyilagossággal állapítják meg a 
próféták által kijelentett tényt, hogy Jézus születése megtörtént, de egyetlen lépést sem 
tesznek, hogy az élő személlyel találkozzanak. Míg az idegenek látni akarják Jézust, addig a 
zsidó vallási vezetők hűvösséggel és közömbösséggel, és minden személyes szenvedélyesség 
nélkül veszik tudomásul a történteket. Nem várják azt, ami az ígéretek nyomán számukra 
adatik. Szenvedélyesség és közömbösség állnak itt egymással szembe. Míg az idegenek a 
jövendő világ érkezését várják, addig Izráel fiai érzéketlenek Jézus iránt. Az ígéreteket azok 
öröklik, akik élő hittel keresik Jézust, és élni akarnak belőle. Igaza van Clairvauxi Bernátnak, 
amikor azt mondja: Jobb az izzás, mint az ismeret. Az izzás, a lelki odaadás. Az izzás, a lelki 
odaadás, az igyekezet, az áldozat jobb, mint a hűvös tudás. Ez a közömbösség sokszor 
megmutatkozott az üdvtörténet során, és a próféták el is ítélték. Jónás alszik a hajóban, amíg a 
hajósok mindent megtesznek, hogy a hajót megmentsék. A bölcsek meglátják a csillagot, és 
annak a látásnak a végére akarnak járni. Az izráeli tudósok ennek a jelentőségét nem fogják 
fel, és nem indulnak el Betlehembe. Isten népe nem lehet közömbös. Lelkesen izzó, lángoló 
hittel menjünk karácsonykor Jézusunkhoz.  

Végül megérkeznek a bölcsek Betlehembe. A csillag előttük ment. Pontosan ott állt meg, ahol 
a gyermek volt. Igen nagy volt az örömük, hogy Isten ilyen tökéletes módon vezette őket. 
Leborulva, alázatosan, lobogó hittel imádták Jézust, és ajándékokat adtak neki. Az arany, a 
tömjén és a mirha arra utal, hogy gazdag, királyi jellegű emberek voltak. „Világosságodhoz 
népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez” (Ézs 60,3). Beteljesedett az Ószövetségi 
prófécia, a népek felismerik az Izráelnek adott királyi ígéreteket a népek megváltására, és 
eljönnek, hogy hódoljanak Izráel Istene előtt. Karácsonykor tapasztaljuk meg, hogy erős 
Üdvözítőt adott nekünk Isten, aki pásztorolja és vezeti az ő népét. Menjünk el mi is lélekben 
Betlehemig, alázatosan boruljunk le előtte. A legdrágább ajándék az, ha a szívünket adjuk át 
neki. Áldott Karácsonyt kívánok minden kedves Olvasónak!  Pótor János lelkipásztor 
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GGGyyyüüüllleeekkkeeezzzeeetttüüünnnkkk   éééllleeetttééérrrőőőlll   
 

FFFeeelllnnnőőőtttttt   kkkooonnnfffiiirrrmmmáááccciiióóó   
Gyülekezetünk évek óta lehetőséget biztosít felnőtt konfirmációi beszélgetéssorozat 
keretében, hogy hitünket megerősítsék, és bizonyságot tegyenek a felnőttek is, ezáltal 
rendszeres úrvacsorával élő tagjai lehessenek közösségünknek. 2013. november 3-án, én és 3 
fiatal (Bera Dorina, Kálmándi Andrea, Magyar Dávid) konfirmációi fogadalmat tettünk a 
templomban. Mindenkinek más a története, hogy mi vezette rá erre az útra. Különbözőek 
vagyunk, de mégis egyek abban, hogy hiszünk Isten országában. Én már korábban 
eldöntöttem, hogy itt az ideje közelebb kerülni a református keresztyén valláshoz. Számomra 
fontos volt, hogy tagja legyek az őri gyülekezetnek.  

Az első káté órára félve mentünk, de ez a félelem az első találkozás után feloldódott. 
Köszönhető ez Perhát Levente Tiszteletes úrnak, aki közvetlenségével, szívélyes jókedvével, 
oldott beszélgetésekké varázsolta az összejöveteleket.  

Minden vasárnap délelőtt az istentisztelet után elfejthettük a napi problémákat és szinte 
gyermeki áhítattal és lelkesedéssel hallgattuk Tiszteletes úr szavát. Megismertette velünk a 
református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház urát az Úr Jézus 
Krisztust, ezáltal útnak indított minket a keresztyénség csodálatos útján.  

Hamar elszállt ez a 4 hónap, de mindannyiunk nevében írhatom és mondhatom, hogy 
helyesen döntöttünk, amikor felnőtt fejjel vágtunk bele a konfirmációba, hiszen 
megtanulhattuk, hogy az Úr nélkül céltalan és üres az életünk.  

Gondolataimat egy igével zárom, amit Tiszteletes úr oly sokszor hangoztatott és a szívünkre 
helyezett: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) 

Bera Barbara 

IIIdddőőőssseeekkk   nnnaaapppjjjaaa   ŐŐŐrrrbbbeeennn   
A Sarepta Református Idősek Otthonában szeptember 20-án, pénteken rendeztünk ünnepséget 
az Idősek Világnapja alkalmából, az újonnan megvásárolt ingatlan udvarán. Már 
hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, 
tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött 
évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas 
éveiket. A köszöntés után közösen énekeltük Az 
egymásnak terhét, ha hordozzátok kezdetű 
éneket, ami a nap éneke is volt. „Egymás terhét 
hordozzátok és úgy töltsétek be Krisztus 
törvényét” (Galata levél 6,2). Vannak 
testvéreink, akiknek az életben túl sok teher 
jutott, vagy éppen az erejük elfogyott 
keresztjeik hordozásához. Isten ránk bízta őket, 
hogy segítsünk a magányban, a betegségben, a 
gondok között, a gyász fájdalmában, egymás 
terheinek hordozásában. „Ha botlanak a 
gyöngék, segítsen az erős, hordjuk, emeljük 
önként, kin gyöngesége győz.” (455. ének 7. 
vers) 
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Az ünnepséget Pótor János Nagytiszteletű úr nyitotta meg, a vendégek köszöntésével. Utána 
az 1Timóteus 6,6-12 verse alapján hirdette Isten üzenetét a jelenlévőknek. Kiemelte, hogy 
milyen sokszor elégedetlenek vagyunk, nem csak a fiatalokra, az idősekre is jellemző ez. A 
kapzsi embernek semmi sem elég. Ha van ételünk, és ruházatunk elégedjünk meg vele. 
Semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki belőle. A pénz utáni sóvárgás sok 
gyötrelmet okoz. Nem minden ember elégedett az életével, sokan nyugtalanok, telhetetlenek, 
elégedetlenek. Nagy nyereség, ajándék a megelégedett hálás szív. Hangsúlyozta, hogy nem 
csak ma az idősek napján, hanem minden nap kérni kell ezt az ajándékot (Zsolt 103). Harcold 
meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál! (1Tim 6,12) 

A Sarepta dolgozóinak nyitó táncával kezdetét 
vette a zenés ünnepi műsor. Ezt követően 
Czomba Sándorné erre a napra írt versét 
elmondta Somogyi Andrásné, otthonunk 
lakója. Majd Fodor Pálné Margit néni lelkes 
gyülekezeti tag verssel szolgált közöttünk. 
Ezután az Ezüstalkony Hagyományőrző és 
Nyugdíjas Klub tagjai léptek színpadra és 
lendületes tánccal szórakoztattak bennünket. A 
lakók verssel, vidám jelenttel készültek erre a 
napra. Ezután Nyíregyházáról, a 
Magdaléneumból érkezett lányok színes 
műsora következett. A dolgozók tanulságos 
jelenete zárta a délelőtti programot, majd az 
ebéd következett: babgulyás és meggyes rétes. 

Ebéd után az általános iskolás gyerekek műsorát nézhettük meg. Közben megérkezett 
Ágoston Anita előadóművész, aki szüreti hangulatot varázsolt közénk régi slágereivel. Az 
egész nap folyamán az otthon lakóinak a munkáiból kiállítást tartottunk, valamint vásárlásra is 
lehetőség nyílt. Bízunk abban, hogy a jelenlévők nagyon jól érezték magukat, reméljük, hogy 
jövőre is jó egészségben tudunk majd találkozni.     

Ádámné Rácz Lívia és Szőkéné Szántó Erika    

CCCsssooonnnkkkaaa   TTTiiibbbooorrr   bbbeeeiiikkktttaaatttááásssaaa   
2013. október 5-én ünnepre hívogatott a nyírkércsi templom harangja. A gyülekezetben 
Csonka Tibor lelkipásztor beiktatására készültek. A szeretetteljes meghívásnak eleget téve 
délelőtt 1010-kor kis csapatunk Pótor János Nagytiszteletű úr vezetésével indult el Nyírkércs 
felé. Rövid utazás után hamarosan megérkeztünk. Nagy szeretettel fogadtak bennünket, a 
presbitérium irányításával helyet foglaltunk a templomban. A lelkipásztorok bevonulásával 
kezdetét vette az ünnepi istentisztelet. Az igei szolgálatot Dr. Bölcskei Gusztáv 
egyházkerületünk püspöke hirdette. Nikodémus és Jézus találkozásáról szóló szakasz alapján 
(Jn 3,1-21). A prédikáció az újjászületés fontosságát és Isten mindenek felett való szeretetét 
emelte ki. A kántori szolgálatot Tiba Zsolt, szatmárcsekei lelkipásztor végezte. 

Az igehirdetés után Dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese 
ismertette Csonka Tibor életútját. Az esperes beszélt az igehirdetés fontosságáról, 
figyelmeztetve a hivatalát elfoglaló lelkipásztort, hogy álljon arra készen mind alkalmas, mind 
alkalmatlan időben. Az ünnepélyes beiktatás után a megjelent palástos lelkészek igei 
köszöntésére került sor. Gyülekezetünk lelkipásztora a 100 zsoltár 2. versével köszöntötte a 
beiktatott lelkészt: „Szolgáljatok az Úrnak örömmel!”.  
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Az ünnepség a már beiktatott lelkész szolgálatával folytatódott, Jeremiás 17, 7-8 verse 
alapján, amely lelkésszé szentelésének áldó igéje volt. „Áldott az a férfi, aki az ÚRban bízik, 
akinek az ÚR a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig 
ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben 
sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.” Szemléletes képpel kezdte a prédikációját: 
Nagyapja születésekor egy cseresznyefát ültetett a kertjükbe egy ásott kút közelébe, ahonnan 
a fa állandóan éltető vizet kapott. Ilyen az a férfi is, aki az Úrba veti bizodalmát, és onnan 
táplálkozik, így bőven terem, és másokat is üdít gyümölcseivel. Lelkipásztor megköszönte 
szülei gondoskodó szeretettét, feleségének megértő hozzáállását.  

Az igehirdetés után egyházközségi közgyűlés keretei között folytatódott az ünnepi 
istentisztelet. A köszöntést Horváth Csaba egyházmegyei gondnok a Zsidókhoz írt levél 10. 
részének 38. versével nyitotta meg: „Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten 
akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret”. Éles Miklós nyírkércsi gondnok 
a Zsoltárok könyve 37. részének 5. versével: „Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő 
munkálkodik”, Török Zoltán Nyírjákó gondnoka Pál Timóteushoz írt levél 4. részének 17. 
versével köszöntötte: „De az Úr mellém állt, és megerősített, hogy elvégezzem az ige 
hirdetését, és a pogányok valamennyien meghallják azt”. Csoma Tiborné polgármester nagy 
szeretettel köszöntötte a beiktatott lekészt. Jó 
volt hallgatni a sok dicséretet, amelyet 
elmondott a polgármester asszony, ecsetelve, 
hogy bármikor fordulhat a Tiszteletes úrhoz, 
mert az ajtó mindig nyitva van. Csodálatos 
dolog olyan vezetőkkel együtt dolgozni, akik 
tisztelik és becsülik egymás munkáját. Mi is 
hálásak vagyunk, hogy három évet 
gyülekezetünkben is eltöltött, Istennek legyen 
hála érte. Beiktatott lelkipásztort köszöntötte 
még a nyírjákói gyülekezet, Önkormányzat, 
Intézményvezetők, Egyházmegyei lelkészi 
férfikar: az Úr vezessen végig az úton kezdetű 
énekkel, a presbitérium tagjai, az ifjúság, a 
nyírkércsi és nyírjákói énekkar. 

A beiktatott lelkipásztor hálát adott Istennek, hogy szolgálhatja őt alkalmas és alkalmatlan 
időben. Dr. Gaál Sándor esperes a közgyűlést bezárta, majd a megválasztott lelkipásztor 
meghívta a jelenlévőket szeretetvendégségre, melyet az iskola tornatermében készítettek el a 
megjelenteknek. A gazdagon megterített asztal a két gyülekezet szorgos kezű tagjait dicséri. 
Szeretettel kínálták a vendégeket, így nem csak lelkünket, hanem testünket is bőven 
táplálhattuk. Öröm volt látni, hogy milyen szeretettel veszik körbe a Tiszteletes urat és kedves 
családját. Megköszönve a gondoskodást, a sok ismerőssel a beszélgetést, élményekkel 
gazdagon indulhattunk haza. Örülök, hogy részt tudtam venni a beiktatási istentiszteleten, és 
részese lehettem ennek a közösségformáló eseménynek: „Legyen áldott az Úr neve, most és 
mindörökké!” (Zsolt 113,2)   Miksi Sándorné presbiter 

 

HHHaaannngggvvveeerrrssseeennnyyy   gggyyyüüüllleeekkkeeezzzeeetttüüünnnkkkbbbeeennn   
„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha már 
nagyon hiányzik.” „Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe 
csak a zene világít be.”  /Kodály Zoltán/ 
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Október 6-án, vasárnap délelőtt, amikor az aradi vértanúkra emlékeztünk, Sepsy Károly 
orgonaművész szolgált gyülekezetünkben. Nagy örömmel, teljes szívből köszöntötte a 
gyülekezet minden kedves tagját. Azt hozta, amivel Ő tud szolgálni: orgonamuzsikával. 

Először Gárdonyi Zoltán: Praeludium Funebrale művét adta elő. Az aradi gyásznapra 
emlékezve ez egy gyászének volt. Bach előtt 50 évvel élt Johann Pachelbel, aki a gyülekezeti 
ének orgona feldolgozásait és a fugát alapozta meg. Így másodikként Pachelbel: E moll 

toccata és d moll fuga című műveit hallhattuk, vidám, szárnyaló, játékos zenét. Bachnak és 
sokaknak volt példaképe Dietrich Buxtehude. Az ifjú Bach több kilométert vándorolt gyalog, 
hogy tanuljon tőle. Nem bizonyult rossz tanítványnak. Harmadikként Buxtehude: D dur 

Preludium és Fuga című művét hallhattuk. 

Utána Alexander Guilmant francia zeneszerző és orgonaművész: Pastorale című darabját 
hallhattuk. Ez egy karácsonyi zene, mely abból a szokásból keletkezett, hogy a pásztorok az 
egész nyarat kinn töltötték a legelőn, és karácsonykor bejöttek és végigvonultak a falu utcáin 
hangszereikkel. Naiv, kedves pásztormuzsika. Ez a pásztorjáték már Karácsonyra mutat. 
Befejezésül Feike Asma: Holland Karácsony művét adta elő nagytiszteletű úr. A zeneszerző 
nevéről talán az asztma jut eszünkbe, de egyáltalán nem egy beteges zenész az illető. 
Gyönyörű volt. 

Gyülekezetünk ajándékkal kedveskedett nagytiszteletű Sepsy Károly orgonaművésznek és 
kedves Feleségének: a beregi Tákoson készült gyönyörű házi áldással, és egy cserép virággal. 
A zene szárnyain lélekben felemelkedhettünk Istenhez. Köszönet az Ő hűséges szolgájának, 
és egyedüli dicsőség érte az élő Istennek!  

Mi is adjuk egymás javára és Istenünk dicsőségére azt, „amink van”, ebben az Adventben is! 

Balázsné Dicső Zsuzsanna 

EEEgggyyyhhhááázzzmmmeeegggyyyeeeiii   cccssseeennndddeeessshhhéééttt   BBBeeerrreeekkkfffüüürrrdddőőőnnn      
„Mindennek megszabott ideje van…” (Prédikátor 3,1) 

Milyen gyorsan eltelt egy év! A máskor oly nehezen múló idő, most úgy tűnt, csak egy 
pillanat volt. Még el sem felejtettük a tavalyi élményeket, s már ismét itt a lehetőség, hogy 
újra átéljük azokat. Alig vártuk, hogy kihirdessék, a Nyírségi Református Egyházmegye ismét 
Csendeshetet tart Berekfürdőn a Megbékélés Házában október 14-18. között. Amikor Pótor 
János tiszteletes úr kihirdette az alkalmat, mi hárman: Ráthonyi Imréné Erzsike néni, Tóth 
Lajosné Ági és jómagam, azonnal jeleztük szándékunkat. Október 14-én, hétfőn reggel 8 
órakor Hodász, Kántorjánosi, Nyírmeggyes, valamint Papos egyházközségek testvéreivel 
összesen 21-en indultunk a „nagy útnak”, autóbusszal.  

A kissé fárasztó út után finom ebéd és a testvérek szeretete várt bennünket. Szobáink 
elfoglalása után Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese köszöntött ismét 
bennünket. Áhítat után ismertette a heti programot. Bemutatta a szolgálattevő lelkészeket. 
Köztük Kántorjánosi és Hodász, Nagydobos és Nyírparasznya, Újfehértó, Levelek, Besenyőd 
és Magy, Rakamaz és Nyírtelek lelkészeit.  

A napi programok hasonlóak voltak az elmúlt évihez: 745 -kor reggeli torna, 8-kor reggeli, 845-
től áhítat, 12-től ebéd, 18 órától vacsora, majd áhítat következet. Az áhítatot a lelkipásztorok 
felváltva, egymást segítve, olykor kiegészítve tartották. Közben nagyon szép énekeket 
tanultunk, melyeket a nap folyamán többször is énekeltünk. A hét témája, a 450 éves 
Heidelbergi Káté megszületése, illetve annak hármas tagolása alapján osztották fel az öt 
napot. Kilenc kérdés a nyomorúságról, 73 kérdés a szabadításról, 43 kérdés a háláról. Az 
előadások, hálaadások nagyon érdekesek voltak, sok új dolgot hallottunk.  
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Szerdán Dr. Szabó Andrea gyulai gyermekorvos előadását élvezhettük. Az előadás témája: 
sejtjeink az Istent magasztalják. Csütörtökön Dr. Bálint Zoltán és Dr. Bálintné Kiss Beáta 
missziós küldetését hallgathattuk. Tizenhét évet töltöttek külmisszióban, többek között 
Kenyában, Zimbabwéban és jártak Pápua Új- Guineában. Előadásuk az elesett, nincstelen, 
mélyszegénységben élőkről szólt. Egyik délután a Tűzszekerek című filmet néztük meg. A 
film igaz történeten alapszik. Két különböző emberről szólt, két futóról. Hol összefonódtak a 
szálak, hol teljesen külön zajlottak az események. Az egyik a vasárnapi előfutamokat tagadta 
meg, hitvallásának megfelelve, a másik zsidó származása miatt érzett kisebbrendűségi érzése 
leküzdése véget futott. Végül egymástól függetlenül mindketten ugyanazon az olimpián 
győztek, saját hitüket megtartva.   

A délutánjaink többnyire szabadok voltak, igyekeztünk fürdőzéssel, nagy sétákkal és közös 
beszélgetésekkel hasznossá tenni. Találkoztunk régi ismerőssel, de új barátokra is szert 
tettünk. Sajnos az öt nap hamar eltelt. Mindenki által keserűen hangzott el, milyen kár, hogy 
már vége van. Esperes úr búcsúszavai után családi szeretettel köszöntünk el egymástól, bár 
öröm töltötte el szívünket, hogy végre az otthon hagyott családtagokkal hamarosan 
találkozunk. Ha Isten életünket megtartja, mi hárman jövőre is szeretnénk visszamenni. 

Bíztatunk mindenkit, jöjjenek bátran, hogy megtapasztalhassák az általunk átélt élményeket, 
amit ez a kis közösség (105 fő) nyújtott számunkra. „Mert nem az a fontos, amit lát az ember. 
Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van” (1Sám, 16,7). 

Kiss Lászlóné 

EEEgggyyyhhhááázzzmmmeeegggyyyeeeiii   KKKooonnnfffiiirrrmmmaaannnddduuusss   TTTaaalllááálllkkkooozzzóóó   NNNyyyííírrrbbbááátttooorrrbbbaaannn   
2013. november 30-án, szombaton került sor az idei Egyházmegyei Konfirmandus 
Találkozóra. A templom előtt hatan gyülekeztünk 
reggel 8.30-kor, hogy Nyírbátorba induljunk Ági 
néni kíséretével. A házigazda – a tavalyihoz 
hasonlóan – a nyírbátori gyülekezet volt. 

Gyülekezetünk konfirmandus fiataljai részesei 
voltak egy vidám, játékos, Istenhez és egymáshoz 
közelvivő alkalomnak.   

Miután megérkeztünk, a templomba mentünk, ami 
nagyon szép volt. Több százan gyűltünk össze. 
Ismerősökkel is találkoztunk, mint például Csonka 
Tibor és Szvoren Attila korábbi hitoktatóinkkal. A 
köszöntők után közös áhítat és éneklés következett. Azután átmentünk a Református 
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Általános Iskola tornatermébe, ahol történeteket hallgattunk „Mire vársz?” témában. Például 
hasznos-e vagy kidobott az az idő, melyet egyes dolgokra fordítunk, vagy hogy a 
buszmegállóban miért kell várni. Sok szép éneket is tanultunk, ami közben gitároztak, így 
nagyon jó hangulatban és lelkesen énekeltünk. Még beszélgettünk egy kicsit, azután 
átmentünk az iskola ebédlőjébe. Ebéd után ismét a tornaterembe tértünk vissza, ahol tesztet 
írtunk, melyben azt nézték, mennyire figyeltük meg környezetünket, míg átsétáltunk a 
templomból a tornaterembe. 

Következő feladatunk az volt, hogy egy hatalmas kört alkossunk az adventi koszorút 
jelképezve. A koszorú négy gyertyája úgy nézett ki, hogy négy helyen a körben két gyerek 
nyakába ült két kisebb gyerek, akik egy papírból készült „lángot” tartottak fel a magasba. 
Végül ének és imádkozás után elbúcsúztunk és hazaindultunk. 

Nagyon örülünk, hogy ezen a találkozón részt vettünk, mert szép élményekkel, ismeretekkel 
gazdagodva tértünk haza.  Tisza Klaudia 

KKKaaarrrááácccsssooonnnyyyiii   llleeegggááátttuuusssuuunnnkkk   bbbeeemmmuuutttaaatttkkkooozzziiikkk   
Áldás Békesség!  

Feketéné Paulusz Anikónak hívnak. Nyíregyházán születtem és a Nyíregyháza Városi 
Református Gyülekezethez (mint anyagyülekezethez) tartoztam egészen 2013. augusztusig. 
Jelenleg a Vértesi Református Gyülekezethez tartozom, hisz a férjem a vértesi gyülekezetben 
szolgál, mint segédlelkész (exmisszus-gyakornok). 

Középiskolai tanulmányaimat Nagykállóban a Korányi Frigyes Gimnázium dráma tagozatán 
végeztem, és 2008-ban érettségiztem. Majd 2008. szeptemberében kezdtem el 
tanulmányaimat a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Az első 2 évet sima 
Teológia szakon, majd harmadévre szakot váltottam és Teológia-lelkész szakon folytattam 
tovább a tanulmányaimat. Jelenleg V. évfolyamos hallgató vagyok.      

Feketéné Paulusz Anikó 

RRReeeccceeepppttt   aaa   jjjööövvvőőő   ééévvvrrreee   
1. Végy tizenkét hónapot. Tisztítsd meg alaposan minden keserűségtől, zsugoriságtól, 

félelemtől és szőrszálhasogatástól. 

2. Oszd mindegyiket 30, illetve 31 részre, úgy, hogy a készlet fussa egy évre. Minden napot 
külön kell elkészíteni. Hozzávaló: egyharmad munka, kétharmad derű és humor. 

3. Végy hozzá három teljes evőkanál reménységet, egy kiskanál béketűrést, egy kis iróniát, 
és egy csipetnyi tapintatot. Öntsd le az egészet bőségesen szeretettel, majd díszítsd apró 
figyelmességek friss zöld jelével. 

4. Az egészet tálald egy üdítő csésze tea mellé felszolgálva.   

AAA   ssszzzeeerrreeettteeettt   üüünnnnnneeepppeee   
Mit ér egy esztendő karácsony nélkül?  
Ha nincs, nem marad meg nekünk emlékül 
Hogy az Isten Fia megszületett Értünk 
Minden emberért, ha szívből megtérünk 
Mit ér a december a szeretet ünnepe nélkül? 
Valahogy az ember szíve- lelke megszépül 
Ha átéled az ünnep igazi csodáját 
Akkor megláthatod az Isten mennyei országát 

Mit érne a karácsony, ha Jézus nem lenne? 
Hidd el, minden bűnös szívébe Ő kellene 
Hogy megtérve az ünnep is szebb lehetne 
És akkor az ajándékok tömkelege kinek kellene? 
Mit érne a szeretet ünnepe, ha nincs szenteste? 
Árasszon el mindenkit az Úr Jézus kegyelme! 
Mert igazi, meghitt és örömteli ünneped úgy lehet 
Ha az év minden napján a Szentlélek bizton vezet! 

Czomba Sándorné 
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TTTúúúrrrmmmeeezzzeeeiii   EEErrrzzzsssééébbbeeettt:::   KKKééérrrdddeeezzz   aaa   gggyyyeeerrrmmmeeekkk   
„Ott fenn lakott a csillagok felett, de mikor karácsonyeste lett, lejött a földre, mint kicsiny 
gyermek. És – ó –, a hidegszívű emberek! Kis istállóban kellett hálnia. Szalmán feküdt. Ő, az 
Isten Fia. Elhagyta értünk az egeket. Ugye, apukám, nagyon szereted?” Az apa nem szól. 
Olyan hallgatag. De a kis kedvenc nem vár szavakat. Odaszorítja vállára meleg, kipirult arcát, 
s tovább csicsereg. „Kicsiny gyermek lett, gyenge és szegény, és ott aludt az állatok helyén, 
szűk istállóban. Nem is érthetem. Milyen meleg ágyacskám van nekem, pedig csak a te 
kislányod vagyok. És Ő, az Isten Fia, Ő a legnagyobb,szalmán feküdt, amikor született. Ugye, 
apukám, nagyon szereted?  

Kint csillagfényes, hideg este… tél… Bent apja ölén kisleány beszél. „Ott sem nyughatott, 
szalma fekhelyén. Futniuk kellett éjnek idején. Halálra keresték a katonák. Milyen keserves 
útjuk lehetett. Ugye, apukám, nagyon szereted? Az apa leteszi a gyermeket. „Ugye, 
szereted?... Ugye, szereted?” – Nem bírja már, el kell rohannia. A jászolban fekvő Istenfia 
karácsonyesti képe kergeti. Feledte, és most nem feledheti. Most a szeméből könnyre könny 
akad. Most vádakat hall, kínzó vádakat. Elmenekülne még, de nem lehet. Most utolérte az a 
szeretet. S míg a szívébe égi béke tér, mintha körül a hólepett fehér tetők, utak felett távol 
zene, angyalok tiszta hangja zengene szívet szólongató, szép éneket: Szegény lett érted. 
Ugye szereted? 

RRRööövvviiiddd   hhhííírrreeekkk   
Január 20-27-ig ökumenikus imahét volt gyülekezetünkben, vezérigéje: Mit kíván Isten? 
„Ember megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az ÚR! Csak azt, hogy élj 
törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos, Isteneddel szemben!” (Mikeás 6,6-8). Az 
imahét alkalmain sokan vettünk részt.  

Április 12-én gyülekezetünkben egyházlátogatást, számvizsgálatot végzett Fehér János orosi 
lelkész, egyházmegyei tanácsos. 

Május 12-én konfirmáció volt gyülekezetünkben. Az ünnepi alkalomra feldíszített 
templomban a népes gyülekezet előtt 10 fiatal tett konfirmációi vizsgát és fogadalmat. 

Május 19-én a Jubileumi Konfirmáltak Találkozójára hívogatott a harang. Találkozón a 
meghívottak szép számmal jelentek meg. 

Május 25-én a Sarepta dolgozói Családi Napot tartottak, ahol a dolgozók családtagjaikkal 
együtt sok érdekes programban vehettek részt. A nap talán legsikeresebb programja a 
kisvonatozás volt, amelyen az általános iskolás gyerekek is részt vettek.  

Július 16-20. között került megrendezésre gyülekezetünkben a 30. 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 167 gyerek és fiatal vett 
részt, köszönjük a segítők önzetlen és értékes munkáját.  Jövőre is várunk mindenkit.  

Július 24-én a Gyermekistentiszteletre hűségesen járó gyermekek jutalomkiránduláson, 
strandoláson vettek részt Kisvárdán. 

Július 31-én az ifjúság kiránduláson vett részt a kálvinista Rómában (Debrecen). 

Augusztus 23-án Isten kegyelméből autóbuszos kirándulás keretében eljuthattunk a Partium 
területére.  

Szeptember 20-án az Idősek Világnapja alkalmából az idős testvéreket köszöntöttük a 
Sareptában. 
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Szeptember 30-án újra indultak az énekkari próbák, az új tagok mellett újra köszönthettük 
karvezetőnket Csányi Ottó tanár urat. Karácsonyi fellépésünkre (25-én délelőtt), ezúton is 
mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 

November 3-án felnőtt konfirmáció volt gyülekezetünkben. A népes gyülekezet előtt 4 fő tett 
konfirmáció vizsgát és fogadalmat. 

November 10-én került sor a gyászolók vasárnapjára. 

November 30-án Konfirmációi Találkozó volt Nyírbátorban. A találkozón több gyülekezetből 
nagy számban gyűltek össze fiatalok igehallgatásra, éneklésre és beszélgetésre.  

December 6-án az Idősek Otthonában járt a Mikulás. A lakók és dolgozók szép csomagot 
kaptak, majd tombolára is sor került.  

  
  

ÖÖrröömmhhíírr  KKlluubb  
 
December 21-én, szombaton 12 órától 
Örömhír Klub lesz a gyermekeknek a 
közösségi házban (játék, barkácsolás, 

történet, éneklés, finomságok).  
Kertészné Iványi Ágnes, a Vasárnapi 
Iskolai Szövetség munkatársa szolgál. 

Minden óvodás és általános iskolás 
gyermeket szeretettel várunk.  

  
  

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

  
AAAnnnyyyaaakkkööönnnyyyvvviii   aaadddaaatttaaaiiinnnkkk   aaa   222000111333...   ééévvvbbbeeennn   

Keresztelés 

Pethő Alíz, Tóth Kristóf, Imre Ildikó, Ördög Petra Judit, Czomba Balázs, Tóth Tiana, Tóth 
Dávid, Tóth Stella, Tóth Zsombor 

Házasságot kötött 

Molnár Tamás és Popovics Marianna, László Tibor és Demeter Tímea, Tisza Árpád Tibor és 
Tóth Viktória 

Konfirmáltak 

Hegedűs Márk Mózes, Iván Roland, Kálmándi Fanni, Kállai Nikolett, Kiss Eszter, Rácz 
Viktória, Sipos Fanni, Tisza Elizabet, Tóth Kristóf, Vondorkovics Szabina, Bera Barbara, 
Bera Dorina, Kálmándi Andrea, Magyar Dávid 

Elhunytak 

ö. Szabó Istvánné szül. Szabó Erzsébet, Pethő János, ö. Markovics Jánosné szül: Kiss Margit, 
ö. Tamási Béláné szül: Tóth Ilona, Tóth Miklósné szül: Tisza Veronika, Vánczku Sándor, 
Papp Béla, Tóth Elek, Kiss Tamásné szül: Szenáki Erzsébet, Szabó Gusztáv, Szováti Zoltán, 
Tóth Miklós, Puskás István, Molnár József, Kiss Tamás, Vánczku István Sándor 
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KKKaaarrrááácccsssooonnnyyyiii   kkkeeerrreeessszzztttrrreeejjjtttvvvééénnnyyy   
Fejtsd meg a rejtvényt, majd a megjelölt függőleges betűkből elolvashatod a megfejtést! 

A megfejtéseket, kérjük a lelkészi hivatalba eljuttatni 2014. január 12-ig. 

A megfejtők között január 19-én, a délelőtti istentiszteleten értékes ajándékokat sorsolunk ki! 

 
1. Jézus Krisztus Isten egyszülött…… 
2. Nevezd el …………., mert ő szabadítja meg népét (Mt 1,21) 
3. Jézus születésekor ki volt Szíriában a helytartó? (Lk 2,2) 
4. Az angyali seregek … így énekelnek: Dicsőség, dicsőség, Istennek. (326. dicséret) 
5. … várakozás előzi meg a karácsonyt. 
6. Ő ír a Bibliában a napkeleti bölcsek látogatásáról. 
7. … csillag csodafényt ád (karácsonyi ének) 
8. Ide fektette Mária a bepólyált Jézust. 
9. „… tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt” (Lk 2,8) 
10. Honnan jöttek a bölcsek? (Mt 2,1) 
11. „Kinyitották kincsesládáikat, és … adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát.” (Mt 2,11) 
12. Ő adta hírül Jézus születését Máriának. (Lk 1,26) 
13. „Immánuél” ezt jelenti: ………… az Isten (Mt 1,23)  
14. Innen indult el József és Mária? (Lk 2,4) 
15. „… született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városába.” (Lk 2,11) 
 

1.   

2.         

3.        

 4.      

 5.       

 6.     

 

7.         

 8.       

  

 

9.         

10.            

 

 11.           

 

12.             

    13.        

14.        

15.        
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RRReeennndddssszzzeeerrreeesss   gggyyyüüüllleeekkkeeezzzeeetttiii   aaalllkkkaaalllmmmaaaiiinnnkkk   
Vasárnap     900 Istentisztelet a Sareptában 
Vasárnap   1030 Istentisztelet a gyülekezeti házban, és 

gyermekistentisztelet a közösségi házban 
Vasárnap  1500 Istentisztelet a gyülekezeti házban 
Hétfő-Szombat   800 Reggeli áhítat a Sareptában 
Hétfő  1700 Énekkari próba a gyülekezeti házban 

Csütörtök 1430 Bibliaóra a Sareptában 

Péntek 1600 Ifjúsági óra a közösségi házban 

ÜÜÜnnnnnneeepppiii   aaalllkkkaaalllmmmaaaiiinnnkkk      
December 19-23-ig  
Bűnbánati hét 

 1800 Úrvacsorai előkészítő istentisztelet a gyülekezeti 
házban 

December 22. Vasárnap  900 Istentisztelet a Sareptában 
December 22. Vasárnap 1030 Istentisztelet a gyülekezeti házban és  

gyermekistentisztelet a közösségi házban 
December 22. Vasárnap 1800 Istentisztelet a gyülekezeti házban 
December 23. Hétfő 1100 Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek számára 

házi úrvacsora előre bejelentett igény szerint 
December 24. Szenteste 
                       Kedd 

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

December 25. Szerda 
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. Csütörtök 
Karácsony II. napja 

 900 Istentisztelet a Sareptában a legátus szolgálatával 

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

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

December 31. Óév 1800 Istentisztelet a templomban 

Január 1. Újév 1030 Istentisztelet a templomban 

Január 1. Újév 1500 Istentisztelet a gyülekezeti házban 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 

ÁÁllddootttt  kkaarrááccssoonnyytt  ééss  bboollddoogg  úújj  
éévveett  kkíívváánnuunnkk  mmiinnddeenn  kkeeddvveess  

oollvvaassóónnkknnaakk!! 


