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         Az Őri Református Egyházközség 
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                 „Az Ige testé lett, közöttünk lakott.” 

Ige: János evangéliuma 1,1-14  

Kedves Testvéreim! 

Nagy szeretettel köszöntöm gyülekezeti újságunk minden kedves Olvasóját 2014 karácsonyán. 
Bibliaolvasó kalauzunk szerint tegnap kezdtük el olvasni János evangéliumát. János evangélista 
nemcsak rendkívül mély teológiai tartalmú, hanem művészi alkotásról bizonyságot tevő 
evangéliummmal ajándékozta meg egyházunkat. Augustinus, az ókor leghíresebb egyházatyája 
szerint: „János evangélista magasabbra repült, mint a sas, föléje emelkedett a föld sötétségének 
és erős szemekkel szemlélte az igazság világosságát”. Ezért alakult ki az a gyakorlat az 
egyházban Hieronymus és Agustinus óta, hogy a sas János evangéliumának a szimbóluma lett, 
mert rögtön az első mondatban hatalmas szárnyalással emelkedik a magasba: „Kezdetben volt 
az Ige…”. János evangélista azért tekint „erős szemekkel” a magasba, hogy egyre többet lásson 
a dicsőség Krisztusából, aki nemcsak a kezdet Istene, hanem az emberi történelemnek is Ura, 
megváltója az embernek, aki testé lett.  

1. A négy evangélium között János evangéliuma valami sajátosat hordoz, egyedülálló értéket 
és szépséget. Luther Márton azt mondta, hogy az egyetlen szépséges fő evangélium: János 
evangéliuma. Más nézőpontból közelíti meg Jézus titkát. Az első három evangélium alulról 
indul, vagyis ebből a világból. Az ember Jézus életútját akarja bemutatni a születésétől a 
feltámadásáig. János ábrázolása más. Ő felülről indul. János, Jézus isteni dicsőségét akarja 
bemutatni. Ezért nincs szó a jól ismert karácsonyi személyekről: Máriáról, Józsefről, a 
betlehemi pásztorokról, a napkeleti bölcsekről, Heródesről, az agg Simeonról és Annáról. A 
Lélek gazdagságába, kijelentésébe és dicsőségébe felöltözötten látjuk Jézust János 
evangéliumában. János rávetíti Jézus földi útjára az a dicsőséget, amelyet a Szentlélek adott az 
ember Jézusnak. A Szentlélek ragyogó fényköntösbe öltöztette egész alakját, minden szavát. 
János nem csak a megdicsőüléskor látja Jézus dicsőségét, hanem attól kezdve, hogy 
megszületik. Helytelen dolog tehát Jézust tehetetlen kis Jézuskának becézgetni karácsonykor. 

2. „Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: Ő jött el a világba”. A 
sötétség az ember, és a világ életét megrontó hatalom meghatározására használatos fogalom. 
Az ószövetségben ez a fogalom szerepel mindenféle nehéz emberi szituáció, nyomorúságos 
helyzet meghatározására is, de különösképpen érvényes az ember Istentől való eltávolodása 
következtében élőállt, teljesen reménytelenné vált helyzet jelzésére. A sötétség hatása alá került 
emberre nem csak az jellemző, hogy az veszi körül, hanem maga is sötét lett. Isten azonban a 
sötétség hatása alá került világot nem adta át a sötétség hatalmának. Követei által is meghirdette 
Isten az igazi világosság eljövetelét. Míg az ószövetségi próféták előre mutattak, és úgy 
hirdették, hogy „a nép, amely sötétségben jár nagy világosságot lát” (Ézsaiás 9,1), addig 
Keresztelő János maga mellé mutatva hirdeti jelene eseményeként a világosság megjelenését. 



Igazi tanúként mutat rá Jézusra. A sötétség állapotában levő világ nem ismerte meg őt. A 
megismerés fogalma nem csupán teoretikus, elméleti folyamatot jelent a görög nyelvben, 
hanem az egzisztenciális közösséget, a személyes kapcsolatot. A sötétségben élő ember 
ösztönösen utasítja el a Jézusban megjelent világosságot. 

3. „Az Ige testé lett, közöttünk lakott.” Az idők teljességében, 2000 éve az Ige testet öltött. 
Jézus, a világosság eljött ebbe a világba. Látható lett, itt lakott közöttünk. Jézus testetöltésének 
a csodájáról himnuszok születtek a Bibliában, hiszen hihetetlen dolog, hogy Isten magát úgy 
megalázza, hogy belép ebbe a világba és emberré lesz. „Ily dolgot még angyalok is csudálnak” 
(307. dicséret 2. verse). Ez az üzenet teljesen elfogadhatatlan volt a görög gondolkozás számára, 
hiszen a hellén világ azt vallotta, hogy a szellem és a test olyan, mint a tűz és a víz. Platón 
szerint a test börtön, amelyből a szellem szabadulni akar. A szellem szerinte mindig felfelé 
emelkedik, sohasem lefelé, a test irányába. János ellentétes üzenetet mond. A Szellem nem az 
égi magasságokba emelkedik, hogy kivonuljon a Földről és az emberből, hanem a testet kereste 
meg, egy emberi életben jelentette ki magát.  

A zsidók sem tudták elfogadni, hogy Isten emberré lett, és emberi formában jelent meg. Ezért 
feszítették keresztre a Názáreti Jézust, mert emberben nem lehet benne az Isten. A 
keresztyénség nagy üzenete: Isten nem kivonult a világból, hanem bevonult a világba. Isten 
nem a kiváltságosoké, hanem mindenkié.  

4. „A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt”. Jézus nem úgy általában jött a világra, 
hanem azokhoz, azok körében jelent meg, akik különösképpen is hozzá tartoztak: Izráelhez. 
Isten a népek köréből Izráel választotta ki arra, hogy szövetséges népeként rajtuk mutassa meg 
szeretetét és hatalmát. Szabadító munkájának Izráel lett a színhelye. Az emberek világa és saját 
népe egy abban, hogy nem vállalja a Krisztussal való közösséget, nem fogadta be őt. 
Betlehemben a vendégfogadóban nem volt számára hely. Egy istálló szegénységében kellett 
megszületnie. Názáretben, ahol felnevelkedett elutasították őt. Keserűen állapítja meg, „hogy 
egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában” (Lukács 4,24). Elutasítottságáról így vall: „A 
rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az Emberfiának nincs fejét hova 
lehajtania” (Máté 8,20). Karácsonykor már a kereszt árnyéka is látható. A szövetséges nép 
elutasítja a Megváltó közeledését.  

5. „Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek”. 
Milyen jó, hogy a sok elutasítás után beszélhetünk azokról, akik befogadták a karácsonyi 
világosságot. A vámszedő Lévi Jézus hívására otthagyott mindent és követte őt. A kapernaumi 
százados élő hittel tudta mondani „csak szólj, és meggyógyul a szolgám” (Lukács 7,7). Jairus, 
a zsinagógai elöljáró leborult előtte, és kérte, hogy beteg leányát gyógyítsa meg. Péter a 
Szentlélek által tett vallást: „Te vagy a Krisztus az élő Isten Fia” (Máté 16,16). Zákeus, a jerikói 
fővámszedő Jézus hívására sietve lejött a vadfügefáról, és örömmel befogadta őt. Pünkösdkor 
háromezer lélek keresztelkedett meg. Saul élete a damaszkuszi úton vett új irányt, amikor 
szívébe fogadta Jézust, és áldott életű Pál apostol lett belőle. Filippiben volt „egy Lídia nevű 
istenfélő asszony, egy Thiatirából való bíborárus, akinek az Úr megnyitotta szívét” (Apostolok 
Cselekedetei 16,14).    

Elég-e, ha történelmi és földrajzi ismeretünk van Betlehemről? Így hangzik Angelus Silesius 
válasza: „Krisztus Betlehemben ezerszer megszülethet. Elkárhozol, ha nem születik meg 
tebenned!” Azoknak, akik őt befogadták, hatalmat adott ahhoz, hogy ígéretes létmód részeseivé 
legyenek, Isten fiaivá. Isten gyermekévé tehát nem azáltal lesz az ember, hogy beleszületik 
Isten kiválasztott népének közösségébe, mint ahogyan a rabbik tanították, de nem is a 
misztérium vallások titokzatos szertartásai által, mint ahogyan azt a hellenizmus korában 
gondolták, hanem az Isten iránti feltétlen bizalom, szeretett és engedelmesség útján. Isten 
gyermekévé nem biológiai születés által, hanem az Istenhez való ragaszkodás által lehetünk. 



Óriási dolog – Isten gyermekei lehetünk, Isten mennyei családjába tartozhatunk. Boldog 
örömmel fogadd szívedbe Jézust.  

„Ó kedves vendég, nálam szállj. Bűnömtől ne iszonyodjál! 

Jöjj be hozzám, te szolgádhoz. Szegény megtérő juhodhoz” (316. dicséret 13. vers). 

Áldott Karácsonyt kívánok minden kedves Olvasónak!                         Pótor János lelkipásztor 
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Írta: Bittó Zoltán őri református lelkipásztor (1914-1970) 

2014. október 26-án gyülekezetünkben hálaadással emlékeztünk Bittó Zoltán Nagytiszteletű Úr 
születésének 100. évfordulója alkalmából arra, hogy 1952-1970-ig hűségesen szolgált az őri 

gyülekezet lelkipásztoraként. Bittó Zoltán 1914. 
december 26-án született Nagyváradon. Szülei 
földművesek voltak. Elemi iskolába itt járt, mivel szülei 
szegények voltak, tanulmányait államsegély és 
ösztöndíjak révén tudta folytatni. 1935-ben kitűntetéssel 
érettségizett, majd beiratkozott a Debreceni Tisza István 
Tudományegyetem Hittudományi Karára, ahol 1939-ben 
jeles eredménnyel diplomázott. 1941-ben kapta meg a 
lelkészi oklevelét. 1942-ben a kolozsvári teológián 
vallástanári diplomát is szerzett. 1950-ben átköltözött 
Magyarországra, Nagyrábén volt helyettes lelkész, majd 
1952 tavaszán Őrbe nyert végleges szolgálatra 
megválasztást. Hálaadás és öröm van a szívünkbe, hogy 
Nagytiszteletű Úr az Őri Református Egyházközség 
1867-1919 közötti története című kézirata a gyülekezet 
életének 52 éves korszakával és történeteivel foglalkozik.  

Őr történetéről röviden: Árpádkori település, a falut egy időben Szabolcs és Szatmár 
vármegyék határa kettészelte. Az 1715. évi és 1720. évi országos adóösszeírásokban mindkét 
megye összeírásában megtalálhatók az őri adózó családfők nevei. Fényes Elek 1851-ben 
megjelent Geográfiai szótára című műben ez található: „Őr magyar falú, Szabolcs vármegyében 
Vajához közel és vele határos”. 48 Római katolikus, 660 református, 104 zsidó lakos él. 

 Népmozgalmi adatokban: részletesen le van írva az 1888-ik évi népszámlálás adatai alapján 
az őri református egyházban 255 férfi és 352 nő, összesen 607 lélek él. 1907-ben a hívek 
létszáma: 688, ebből tanyákon él 73, Amerikába kivándorolt 65. 1917-ben 795 a gyülekezet 
létszáma.  

Gazdasági helyzetről: 1900-ik évi egyházközségi jegyzőkönyv alapján a gyülekezetben 72 
nincstelen család él, mindössze 51 családnak van földje. Túlsúlyban vannak a zsellér, cseléd 
családok, akiknek szegényes náddal fedett, sárból épült házuk van, akik nagy küzdelmet vívnak 
a megélhetésért. Nem csoda, hogy sokan a nincstelenségtől, a hazától való menekülés útjára 
lépnek. Leírja Nagytiszteletű Úr, hogy Őrből 1894-1919 között kivándorolt 171 fő, hazatért 81, 
kint maradt 90 fő. Első kivándorlók: Szabó József, Deme János, Fekete Károly.  

Kegyességi életről: Gyülekezetünk a református kegyességi típushoz tartozik. Nincsenek 
szektáskodó atyafiak, bár 1907. évi február 10. évi presbitériumi jegyzőkönyv megemlíti, hogy 
vándorcsoportok járnak a vidékünkön és próbálják a híveket a református egyházunktól 



eltántorítani. A presbitérium és minden egyháztag azon buzgólkodik, hogy idegen hittérítők 
munkáját megakadályozzák. 1905. július 5-i jegyzőkönyvben a presbitérium követeli az iskola 
melletti kocsma betiltását, élesen őrködnek a közjó védelmén. A közjó ellen tévőket keményen 
figyelmeztetik. Büntetik a közösségi munkától vonakodókat és a templomi rend megbontóit. 
Őrködnek, hogy az egyházban minden ékesen és jó renddel történjenek.  

Sákramentumokkal élés: Hozzátartozik gyülekezetünk kegyességi gyakorlatához: minden 
újszülöttet 8 napos koráig megkeresztelnek, 6-szor úrvacsoráznak évente, a bűnbánati héten a 
reggeli istentisztelet mellett minden este van esti istentisztelet is. 

Egyházfegyelem: 1890 évek elejéig a presbitériumnak fegyelmező tekintélye és hatalma van. 
Hatáskörébe tartozik a közmunkába állítás, a templomi székek használati joga, házassági 

hűtlenség, falopás, részegeskedés. Ha ilyet 
elkövet valaki, az azért járó büntetést magukra 
vállalják.  

Diakónia (szeretetszolgálat): Alacsony 
szinten van. Híveink és egyházunk pénztára 
alkalmi segítségekből kiveszik részüket.  

Kegyesség forrása: A Szentírás, amit 
otthonunkban olvasgatnak, az Énekeskönyv, a 
Keresztyén tanítások és imádságok című 
könyv. Közkézen forog a Halottas könyv, 
amelyet halottvirrasztáskor és halott 
kivitelkor az utcán használtak.  

                         Konfirmáció 1969.              

            A gyülekezet lelkipásztorai: 

1. Kozma József (1815-1878) 1841-től rohodi káplán, már gyülekezetünkben szolgál. 
Rendes lelkészi minőségben 1842. január 4-én választották meg, 36 évig szolgált. 1878-
ban halt meg, Őrben temették el, a kántorjánosi út melletti temetőben. 

2. Elek Dániel (1838-1902) őri születésű, akit Jármiból választanak át gyülekezetünkbe 
1879. február 23-án, 23 évig szolgált. Buzgón fáradozott az egyház lelki és anyagi 
megerősítésén. 1902 április 8-án halt meg 67 éves korában. Holteste a régi temetőben 
nyugszik. 

3. Vas János 1902 december 7-i beköszöntő nyilatkozatában kijelenti, hogy szeretettel jött 
egyházunk kebelébe. Kéri a presbitériumot, hogy vállat a 
vállhoz vetve közös erővel igyekezzenek az egyház életét 
felvirágoztatni.  

Lelkipásztoraink anyagi állapota: Lelkipásztorok fizetése: 
szántóföld, gabonajárandóság, ölfa, pénz, stóla, természetben 
lakás és kert. Lelkipásztoraink gazdálkodtak, jövedelmüket 
erősen befolyásolta rátermettségük, ügyességük. A lelkész 
130 korona államsegélyt kap. Részletesen van leírva név 
szerint, hogy ez idő alatt 12 főgondnok van, akik nem élnek 
vissza megbízásukkal. 3 évenként történt a választás. 14 
algondnok van, ezek is név szerint felsorolva, eleinte évente, 
1883-tól 3 évente van a választás. Nagyon részletesen le 
vannak írva az egyházközség bevételei, kiadásai, születések, 
megkereszteltek, elhaltak száma.  

Adományok: részletesen foglalkozik az iskolaügyekkel, tanítók névsora, munkájuk értékelése.  



Nagy elismerés és tisztelet illeti meg néhai Bittó Zoltán 
Nagytiszteletű Urat, hogy ilyen nagy felmérést készített 
egyházközségünk életéről. Utolsó igehirdetése 1970. június 7-
én hangzott el a református templomban: „Akár élünk, akár 
meghalunk, az Úréi vagyunk” (Róma 14,8). Sajnos hirtelen, és 
váratlanul bekövetkezett halála miatt nem érhette meg, hogy 
munkája kiadásra kerüljön nyomtatott formában. Hála és 
köszönet illeti meg a lelkipásztor két fiát, Bittó Zoltán 
közgazdászt és Bittó András Géza vegyészt, akik sokat 
dolgoztak azon, hogy ez a tanulmány ilyen formában 
közreadódjon. 

Kiss Andrásné gondnok 

KKKooonnntttrrraaassszzztttkkkiiiááállllllííítttááásss   
2014. december 3-án, szerdán, Balázsné Dicső Zsuzsanna szervezésével 17 fő látogatott el az 
őri Református Egyházközségből Mátészalkára a kontrasztkiállításra. Eredetileg a Baba-Mama 
Klub keretén belül merült fel az ötlet, hogy ha van, akinek kedve és ideje engedi, akkor jöjjön 
össze a csapat. Viszont bővült a létszám, gondnokasszonyunk és néhány gyülekezeti tag is 
eljött, valamint három kismama és Baba-Mama Klub tag, sőt óvónők is csatlakoztak. Az 
Északi- lakótelepen található Kincses Ház, azaz a Református Közösségi Ház adott lehetőséget, 
hogy a rendőrség és az egyház közös missziója által létrehozott Kontrasztkiállítást 
bemutathassák. Címe: Kiál(lí)tás a családokért – a döbbenet erejével. Főszerepben a 
kamaszok, fiatal felnőttek állnak, valamint a család fontossága kap nagy hangsúlyt. Különböző 
témák kerülnek feldolgozásra: családon belüli erőszak, házasságon kívüli szexuális élet, 
abortusz, szenvedélybetegségek, hazaszeretett, öngyilkosság. Ezek figyelemfelkeltő plakátok, 
fotók, videók segítségével döbbentenek rá minket a korunkat leginkább érintő súlyos társadalmi 
problémákra.  A leírt adatok tényszerűek és valósak. 

• Ma Magyarországon havonta meghal két gyermek családon belüli erőszak következtében. 
Azt mondja a 10 parancsolat: „Ne ölj!” 2Mózes 20,13  

• Ma minden negyedik gyermek házasságon kívül születik, mivel az együttélés a fontosabb a 
házasság helyett. „A férfi elhagyja apját és anyát, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy 
testé!” 1Mózes 2,24 

• Egy fél évszázad alatt közel 5 millióan lettünk az országban kevesebben, ennyi gyermeken 
végeztek el abortuszt. „Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” 
Zsolt 127,3 

• Minden tizenötödik percben meghal egy ember szenvedélybetegségek (alkohol, dohányzás, 
drog túladagolás) következményei miatt. A fiatalok körében egyre terjedő szubkultúra, a 
gyökértelenségre utal, úgy érzik, nem kapnak szeretetett, gyakran öngyilkosságot követnek 
el. „Előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet!” 5Mózes 
30,19 

• Boldog lennél, ha Svájcban luxushajón utaznál vagy masszázs medencés házad előtt egy 
sport kabrió állna? Viszont a Föld másik végén, háborúk, éhínség, dögvész, az egészségügy 
hiánya miatt szenved a 10 tagú család, aki szívesen cserélne Veled! GDP szerint 46 ország 
van előttünk, de 140 szegény áll mögöttünk. Hát nem elég ez neked? „Mindenért hálát 
adjatok…” 1Thessz 5,18. „Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel” 1Tim 6,6. 
Ezt a Földet választottam, ezt a napot úgy akartam – szólt alatta az ének.  

A kontraszt szó azt jelenti, hogy szembeállítja a rosszat a jóval. Minden téma foglalkozik a 
megoldással. Az Élő Istenbe vetett hit segít élni, mert csak úgy van értelme az életnek! Minden 
ige szorosan köthető egy-egy témához. 



Az utolsó, egyben legmegdöbbentőbb kisfilm a Megváltás csodáját mutatta be. Egy édesapa 
legdrágább kincsét, a kisfiát áldozta fel annak érdekében, hogy a teljes vonaton utazó tömeget 
megmentse. Nehéz döntés volt, de ezt tette értünk is az Atya!  

„Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki 
hisz őbenne el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen” János 3,16. A 
legvégén a csendszobában lehetett 
gondolkodni a látottakon. Találjuk 
meg a helyünket az életben és 
segítsük embertársainkat a jóra 
terelni! Reméljük a témákban a 
leginkább érintett emberek is 
megtekintik a kiállítást és az Isten 
irányítsa őket a keskeny útra rátérni!  

„Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig!” Máté 28,20b         Czomba Sándorné 

Bódás János: Ki van jelölve a helyed (részlet)

Azért van síró, hogy vigasztald,  
és éhező, hogy teríts asztalt.  

Azért van seb, hogy bekösse kezed.  
Vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.  

Azért van annyi árva, üldözött,  
hogy oltalmat leljen karod között.  

Azért roskadnak más vállai,  
hogy terhüket te segítsd hordani.  

Az irgalmat kínok fakasztják,  
s mélység felett van csak magasság.  
Ha más gyötrődik, vérzik, szenved,  
azért van, hogy te megmutathasd:  

mennyi szeretet van benned. 
 

Megmutattad-e néha legalább?  
Enyhült, s szépült-e tőled a világ? 

A tavalyi esztendő őszétől kezdtük el magyarázni a Heidelbergi Káté kérdéseinek és 
feleleteinek magyarázatát a vasárnap délutáni istentiszteleten, és Istennek legyen hála az idén 
ősszel fejeztük be. Az egész Szentírás útmutatását a Heidelbergi Káté foglalja össze egységes 
gondolati rendszerbe. Az egész Heidelbergi Kátét viszont az első kérdés foglalja össze. Aki az 
első kérdést igazán megérti, igazán a magáévá teszi, az tudja hitünk lényegét.  

1. kérdés: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?  

Felelet: Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem 
az én hűséges Uramnak és Megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az Ő 
drága vérével, minden bűnömért eleget tett, engem a Sátán minden hatalmától megszabadított 
és úgy megőriz, hogy az én Mennyei Atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik 
le a fejemről: sőt inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia; azért engem 
Szentlelkével biztosít az örök élet felől és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy 
ezután őneki éljek.  

Vagyis egy olyan vigasztalást keresünk, amely életünk minden helyzetében, és halálunk 
órájában is vigasztalás lesz. Jézus Krisztus vigyáz reám. Nem vagyok sohasem egyedül, 
elkerülhetek akárhova, akkor is Ő ott van, vigyázz reám. Jézus Krisztusé vagyok, testestől, 
lelkestől, életemben, halálomban, velem nem az lesz, amit a rosszindulatú emberek akarnak, 
velem az lesz, amit Isten akar. Mert én az övé vagyok, és az Ő hatalmából engem senki ki nem 
ragadhat, Isten rendelt el erre az életre, és ezzel az élettel én egyszer neki kell, elszámoljak. A 
legkisebb dolog sem történhet velem az Ő tudta és akarata nélkül. Én a Krisztusé vagyok, reám 



Isten vigyáz. Bűneimért Jézus szenvedett és a Sátán hatalmától megváltott. E földi élet után 
örök életet ad nekem, és már itt e földön megsegít, hogy szív szerint Őneki éljek.  

A Kátét 1563-ban Heidelberg városában állította össze Ursinus Zakariás és Oleviánus Gáspár. 
A szatmárnémeti nemzeti zsinat 1646-ban kánonilag kimondta, hogy a Heidelbergi Káté 
„mindenütt megtartassék és taníttassék”. Magyar nyelven először 1577-ben jelent meg Pápán, 
Huszár Dávid nyomdájában. Fekete Károly professzor, a Debreceni Hittudományi egyetem 
rektora 2013 júniusában a Kálvin Kiadó gondozásában jelentette meg 567 oldalas könyvét, 
melynek címe: A Heidelbergi Káté magyarázata. Fekete Károly magyarázata egyszerre 
klasszikus és egyszerre újszerű: illeszkedik a magyarázattörténet folyamatába, de 
előremutatóan választ is ad a jelenkor egyházi életének és közéletének megannyi problémájára.  

Figyeljünk fel arra, hogy a Heidelbergi Káté egyes szám első személyben van írva. Benne nem 
másról, vagy általában az emberekről, hanem rólam, az én életemről, bűneimről, 
megváltásomról, üdvösségemről van szó. A Káté az Istenben hívő ember hitvallása.  

Istennek adunk hálát, hogy lehetővé tette a Káté magyarázatát, mely mindnyájunk hitbeli 
nevelését, ismereteink frissítését szolgálja. Évszázadok múltak, teológiai irányzatok változtak, 
de a Heidelbergi Kátét tanították és magyarázták.  

„De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, 
mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre 
a Krisztus Jézusba vetett hit által.” 2Tim 3, 14-15 

                   Perhát Levente beosztott lelkipásztor 

2014. november 15-én, szombaton egyházmegyei konfirmandus találkozón vettünk részt 
Nyírbátorban, közel 400 fiatallal együtt. A programot, amelyet a Nyírbátori Református 
Egyházközség több száz éves, gótikus templomában kezdődött, Gaál Sándor esperes úr nyitotta 
meg. Nagy élmény volt számunkra látni, hogy ilyen sok fiatal együtt énekelt ebben a szép 
templomban. Éneklés után, Koós Lóránt tiszteletes Sámson történetéről tartott rövid áhítatot. 
Ezt követően átsétáltunk a helyi református iskolába, ahol játékos „felfedező útra” indultunk, 
melynek során megismerkedhettünk egymással, valamint betekintést nyerhettünk az egyház 
titkaiba is. Sokat énekeltünk és vidám játékokat játszottunk. Lelkünkben elcsendesedve Veres 
Péter gávai lelkipásztor előadására figyelhettünk, aki a családról tartott tanulságos előadást.  

Délben nagyon finom ebédet kaptunk. Az ebéd után a konfirmandusokkal együtt készítettünk 
egy családfát. Ezután csapatokra osztottak bennünket és különféle kvíz-kérdésekre kellett 
válaszolni.  A találkozó végén együtt imádkoztunk, és szomorúan vettük búcsút egymástól. 
Hálás szívvel gondolunk vissza erre a szép napra, és nagyon örülünk neki, hogy ott lehettünk. 

Lőrincz Karola és Repelik Eszter 

Egyházközségünk idén pályázati forrásból jelentős energetikai beruházást hajtott végre 
intézményén, a Sarepta Református Idősek Otthonán. A munkálatok során az épület egy 12 cm 
vastag grafitpor adalékos külső hőszigetelő borítást kapott, 145 radiátorra korszerű szabályzófej 
került, valamint megvalósult egy 40 modulból álló napelemes rendszer. A kivitelezés 2014. 
szeptember 12-én lezárult, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium december 3-án helyszíni 
ellenőrzést tartott, és a beruházást elfogadta. A munkálatok végén a főbejárat mellé kihelyezésre 
került a bentlakásos intézmény működésének 10 éves évfordulójára készült gránit dísztábla. 
Szolgálja a beruházás lakóink kényelmét és Isten dicsőségét! 

 



2014. december 7-én, advent 2. vasárnapján a gyermekistentiszteleten meglátogatott bennünket 
a Mikulás. Kicsik és nagyok nagy örömmel fogadtuk. Karácsonyra készülve végighallgatta 
énekeinket, verseinket, megdicsért bennünket és végül mindannyiunkat megajándékozott finom 
édességekkel. Isten áldja meg életét! Köszönjük, hogy örömet szerzett számunkra, jövőre is 
szeretettel várjuk! 

 
 

Nem tudom, hogy érzel, mikor meglátod a piacon a sok kivágott fenyőfát. Nem tudom, mit 
érzel, mikor belefaragod a végét egy tartóba, hogy el ne dűljön. Bennem mindig van egy 
szorongó sajnálat, egy ilyen érzés: be kár volt kivágni és mégis milyen kedves, hogy itt lehet a 
szobánkban szépségével, illatával. De vajon eszünkbe jut-e a kivágott fáról az, akit ez a kivágott 
fa szimbolizál, jelent, az érettünk kitépett, életből kimetszett, keresztre vert Krisztus.  

Mert így szeret az Isten bennünket, fiait, gyermekeit, hogy a legdrágábbat adta. Nemcsak 
bölcsőbe adta, hanem halálra is adta. Valaki egyszer azt mondta, hogy ez  megbotránkoztató 
szeretet. Valóban érthetetlen, szinte felfoghatatlan, csak le lehet borulni előtte, mint J. S. Bach. 
Amikor befejezte a Máté passiót, a kottájára borulva találta a felesége sírva, és csak ezt 
mondogatta: meghalt Jézus Krisztus, meghalt értettem is. Ennek az átélése nélkül nincs 
karácsony. Ha ez kimarad belőle, csak hiányérzet maradhat utána. 

Áldást, Békességet! Papp Zsófiának hívnak, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
negyedéves teológus-lelkész szakos hallgatója vagyok és karácsony ünnepében a Teológia 
ünnepi követeként lehetek jelen a gyülekezetben.  

Egy pár szót mondanék életem eddigi 22 évéről: Fehérgyarmaton születtem 1992. augusztus 
31-én Teveli Julianna Piroska és Papp György gyermekeként. Hat évvel később pedig 
megszületett a húgom, Papp Eszter Ágota. Mátészalkán élünk, általános iskolai tanulmányaimat 
is itt végeztem a Széchenyi István Általános Iskolában. Hatodikos lehettem, amikor először 
hallottam a Debreceni Református Kollégiumról. Annyira megtetszett nekem az iskola, hogy 
nem volt kérdéses, hová megyek továbbtanulni. Isten segítségével fel is vettek, így 2007 
szeptemberében már az ősi alma mater falai között kezdhettem meg az életre való 
felkészülésemet. Rengeteg pozitív és negatív élménnyel gazdagodhattam itt, amelyekért hálás 
vagyok Istennek, hiszen ezek nélkül nem lennék az, aki most vagyok. Én hiszem, hogy nem 
véletlen az, hogy a Református Kollégium diákja lehettem, hiszen ennek köszönhető, hogy ma 
a Hittudományi Egyetem tanulója vagyok. 



Az érettségi után azért bevallom rengeteg kétséggel küzdöttem. Nem tudtam, hogy jó döntést 
hoztam-e azzal, hogy a Teológiát választottam. Az első évem olyan volt, mint egy érzelmi 
hullámvasút: hol azt éreztem, hogy jó itt nekem, hol pedig azt, hogy nem bírom tovább, nem 
vagyok rá képes, ott akarom hagyni. Isten első szolgálatom alkalmával bizonyította be nekem 
azt, hogy itt a helyem.  

Amikor először álltam fent a szószéken és éreztem azt, hogy Isten Szentlelke eszközként 
használ ahhoz, hogy embereket megszólítson, leírhatatlan volt. Azóta minden 
bizonytalanságom eltűnt és tudom, hogy az Úrnak terve van az életemmel. 

Végezetül egy Igével szeretnék a testvéreknek Istentől megáldott boldog karácsonyt kívánni: 

„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.” /Lukács ev. 2:10-11/ 

Január 19-26-ig ökumenikus imahét volt gyülekezetünkben, vezérigéje: Hát részekre 
szakítható-e Krisztus? Rájövünk, hogy Pál provokatív kérdése imádságra és önvizsgálatra 
buzdító örömteli kihívás lehet, mint egyéni, mint közösségi életünkben. 

Február 21-én a Sareptában farsangi ünnepséget tartottunk, ahol jelen voltak az Ezüstalkony 
Hagyományőrző és Nyugdíjas Klub tagjai és a Magdaléneum Fogyatékosok Ápoló Gondozó 
Otthona lakói.  

Április 4-én gyülekezetünkben számvizsgálatot végzett Baracsi Zsolt petneházi és laskodi 
lelkész, egyházmegyei számvevő. 

Április 11-én gyülekezetünkben egyházlátogatást végzett Kozma Mihály apagyi lelkész, 
egyházmegyei tanácsos. 

Május 10-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. 

Június 1-én konfirmáció volt gyülekezetünkben. Az ünnepi alkalomra a feldíszített templomban 
a népes gyülekezet előtt 12 fiatal tett konfirmációi vizsgát és fogadalmat. 

Június 8-án a Jubileumi Konfirmáltak Találkozójára hívogatott a harang. A találkozón a 
meghívottak szép számmal jelentek meg. 

Július 15-19. között került megrendezésre gyülekezetünkben a 31. 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 143 gyerek és fiatal vett 
részt, köszönjük a segítők önzetlen és értékes munkáját.  Jövőre is várunk mindenkit! 

Augusztus 4-8-ig Berekfürdőn több generációs táborban vett részt gyülekezetünkből 21 fő.  

Augusztus 26-án Isten kegyelméből gyülekezeti kiránduláson vettünk részt Poroszlón, 53 fővel. 

Szeptember 19-én az Idősek Világnapja alkalmából az idős testvéreket köszöntöttük a 
Sareptában. 

Október 6-án újra indultak az énekkari próbák, az új tagok mellett ismét újra köszönthettük 
karvezetőnket, Csányi Ottó tanár urat. Karácsonyi fellépésünkre 25-én délelőtt kerül sor, ezúton 
is mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 

November 9-én került sor a gyászolók vasárnapjára. 



November 15-én Konfirmációi Találkozó volt Nyírbátorban. A találkozón több gyülekezetből 
nagy számban gyűltek össze fiatalok igehallgatásra, éneklésre és beszélgetésre.  

November 22-én gyülekezetünkből 18-an csendesdélutánon voltunk Nyírmeggyesen, a téma 
„testi és lelki egészség” volt, minden résztvevő lelkileg gazdagodva térhetett haza. 

December 5-én az Idősek Otthonában járt a Mikulás. A lakók és dolgozók szép csomagot 
kaptak, majd tombolára is sor került.  

Ádámné Rácz Lívia 
 

BOLDOG CSALÁD GYERMEKE 

Volt egyszer egy boldog apuka, József a neve 
Gyermeke született, pedig nem Ő nemzette 
Volt egyszer egy boldog anyuka, Mária a neve 
A Szentlélek által az Úr Jézust megszülhette 
Volt egyszer egy boldog szálláshely, istálló a neve 
Nem gazdag szálloda, de a legdrágább kincs a van benne 
Volt egyszer egy boldog nap, ez Jézus születésének napja 
Ekkor lett emberré Jézus, aki a MENNYEI ATYA FIA 
Volt egyszer egy boldog Atya, aki örült az ünnepnek 
Mert a bűnös ember számára Jézusban bűnbocsánat született 
Volt egyszer egy boldog gyermek, Jézus Krisztus lett Ő 
Lejött emberi formába az Atya jobbja mellől  
Volt egyszer egy boldog család, József, Mária és a kisded 
Talán ha hiszed, ha nem Tőlük szebb család nincsen 
Volt egyszer egy boldog család, pedig szegények voltak 
Ezt el hiszi mindenki, aki az igazságra szomjas 
Akarsz -e egy boldog ember lenni, mint egykor ők voltak? 
Hidd el az Úr az ő családjába ma is bátran befogad 
Leszel -e egy boldog ember, aki tiszta szívből, igazán örül? 
A válasz rajtad áll, de ne feledd: az Úr minden bűnbánó léleknek megkönyörül! 

Czomba Sándorné 

KKKaaarrrááácccsssooonnnyyyiii   ssszzzeeerrreeettteeettthhhiiimmmnnnuuussszzz   
(Az 1Kor 13 karácsonyi változata) 

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, 
de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező.  

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

Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket zengek, és 
minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, 
mindez semmit nem használ nekem.  

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

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.  

A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.  



A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.  

A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő 
asztalterítő van.  

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

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

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.  

A szeretet soha el nem múlik.  

A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak.  

De a szeretet ajándéka megmarad.  

HHHooonnnlllaaappp   
Megújult egyházközségünk honlapja, mely segítségével immár az interneten is nyomon 
követhetjük gyülekezetünk életét. A színes beszámolók mellett képeket, cikkeket, értékes 
írásokat igyekszünk közzétenni. Korábbi gyülekezeti újságaink is megtekinthetőek, 
letölthetőek (Gyülekezeti újság menüpont). A honlappal kapcsolatos észrevételeket, 
javaslatokat, megjelentetni kívánt anyagokat szívesen látjuk. A honlap címe: 

reformatusor.hu 

Az újságban szereplő programokhoz kapcsolódóan keressük fel honlapunkon a Gyülekezet / 
Képek, gyülekezeti élet menüpontot! 

… sőt, immár a facebook-on is fent vagyunk! Nevünk: ’”Őri Református Egyházközség” 

Balázsné Dicső Zsuzsanna 

 



KKKaaarrrááácccsssooonnnyyyiii   kkkeeerrreeessszzztttrrreeejjjtttvvvééénnnyyyfffeeelllnnnőőőtttttteeekkknnneeekkk   ………   
Fejtse meg a rejtvényt, majd a megjelölt függőleges betűkből olvassa össze a megfejtést! 

A megfejtéseket, kérjük a lelkészi hivatalba eljuttatni 2015. január 11-ig. 

A megfejtők között január 18-én, a délelőtti istentiszteleten értékes ajándékokat sorsolunk ki! 

1. Hogyan nevezzük még Jézus Krisztust? 
2. Ki volt a király Jézus születésekor? 
3. Így is nevezték azt a települést, ahova Mária és József mentek: „Dávid…” 
4. A bölcsek egyik ajándéka volt. 
5. Ebből a városból indult el Mária és József. 
6. Mivel keresztelt Keresztelő János? 
7. Ebben a városban született meg Jézus. 
8. Honnan jöttek a bölcsek? 
9. Mária rokonának a neve, aki szintén gyermeket várt. 
10.  Ennek is fogják hívni Mária gyermekét (Lukács 1,35). 
11. Hogyan köszöntötte az angyal Máriát? (Lukács 1,28) 
12. Mi vezette a napkeleti bölcseket Jézushoz? 
13. Ebben a tartományban volt a város, ahová el kellett mennie Máriának és Józsefnek a 

rendelet alapján. 
14. Ki volt az a császár, aki a rendeletet kiadta az összeírásról? 
15. Hogy hívták az angyalt, aki vitte az üdvözítő hírt Máriának? 
16. A tömjénen és mirhán kívül mit hoztak a bölcsek? 
17. Hova menekítette József a gyermek Jézust és Máriát? 
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A két kép között 10 apró eltérés van, vajon megtaláljátok? Ha tetszik a kép, ki is színezhetitek. 



 



 

 

Kedves Gyerekek! Ne felejtsétek el, ha 
vasárnap, akkor gyermekistentiszelet! 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 játékok (hinta, csúszda)… 

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.

                                                   Zsuzsa néni 
 

Keresztelés 

Ilyés Lilla, Király Hanna Flóra, Varga Erzsébet Julianna, Szabó Zoltán 

Házasságot kötött 

Nedávnyi Attila és Csóka Ildikó, Szabó Zoltán és Kovács Ágnes 

Konfirmáltak 

Gaál Rita, Hegedűs Barbara, Ilyés Klaudia, Jenei Zsolt, Kiss Patrik, Kiss Richárd, Patai Balázs, 
Szabó Judit, Szabó Noémi, Szilágyi Tamás, Tisza Klaudia, Török Dávid János  

Elhunytak 

ö. Hódi Bálintné szül: Balogh Anna, Markovics Miklós, ö. Horváth Bertalanné szül: Rácz 
Julianna, Magyar Jenőné szül: Haklik Zsuzsanna, Molnár Gábor, Gyivicsán Jánosné szül: 
Fodor Margit, Szováti Sándor, Móré Zoltán, Kézi Béla 
 

SIKLÓS JÓZSEF: NE ÚGY, MINT EDDIG! 

Mintha valaki sáros csizmával  
Szép, hófehér abroszra hágna,  
Mintha valaki durva ököllel  
Sújtana le egy szál virágra:  
Úgy képes a mi bűnös szívünk  
Rombolni legszebb kincseinket...  
– Irgalmazz nekünk drága Urunk,  
És taníts ünnepelni minket! 
 
Már sok karácsonyt ünnepeltünk,  
Csillagszóró hintette fényét,  
De nem vártuk, hogy égi fények  
Oszlassák el szívünk sötétjét!  
 

Volt ajándék, terített asztal,  
Zengő énekszó, ünnepélyek...  
– Csak TE maradtál kívül, Jézus,  
S Nélküled ment tovább az élet... 
 
Irgalmazz nekünk, drága Jézus!  
Taníts meg minket ünnepelni!  
Üdvösségszerző, égi Gyermek,  
Ölelj át, hogy tudjunk szeretni.  
Hadd járjunk nyitott ég alatt  
És megnyíló szívünkbe lépj be,  
– Hadd lássák rajtunk: Hogyan él  
Jézus boldog, megváltott népe! 
 

  



Vajon hova tart ez a házaspár? Ha megtalálod a helyes utat, a betűk útközben 
megmutatják. Elárulom, hosszú és nehéz útjuk lesz. Azt is tudod, kik ők és 
miért vannak úton? Vajon mi történik, ha célhoz érnek? 

 
 
Túrmezei Erzsébet versével kívánunk Kedves Olvasóinknak Áldott, Boldog Új Esztendőt! 

HAZAFELÉ 

Valaki azt írta: télben is viruló, 
illatozó, üde rózsák az emlékek.  
Mennyi ilyen rózsa szépsége ragyog rám, 
amikor a megtett útra visszanézek.  
Mennyi szívet-lelket vidító ajándék!  
Mintha tél idején rózsakertben járnék! 
 
De mért tartson fogva gyönyörű igézet,  
amikor százszor szebb, ha az emlékrózsák 
kertjéből a holnap fénye felé nézek! 

Rózsák illatoznak a tövises úton,  
amelyiken jöttem,  
de előttem ragyog az atyai hajlék  
Jézus vére által kitárult kapuja, 
s Krisztus jár előttem. 
Mögöttem maradnak rózsák és tövisek,  
utak és emlékek... 
 
Krisztus jár előttem! Őreá tekintek.  
Hazafelé tartok, és előre nézek. 

 
 
  



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 21. Vasárnap  900 Istentisztelet a Sareptában 
December 21. Vasárnap 1030 Istentisztelet a gyülekezeti házban és  

gyermekistentisztelet a közösségi házban 
December 21. Vasárnap 1800 Istentisztelet a gyülekezeti házban 
December 23. Kedd 1030 Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek számára 

házi úrvacsora előre bejelentett igény szerint 
December 24. Szenteste 
                       Szerda 

1800 Istentisztelet a templomban a legátus szolgálatával, 
gyerekek műsora                            

December 25. Csütörtök 
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. Péntek 
Karácsony II. napja 

 900 Istentisztelet a Sareptában a legátus szolgálatával 

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

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

December 31. Óév 1800 Istentisztelet a templomban 
Január 1. Újév 1030 Istentisztelet a templomban 
Január 1. Újév 1500 Istentisztelet a gyülekezeti házban 

Alkalmainkra mindenkit 
szeretettel hívunk és várunk! 

Áldott karácsonyt és 
boldog új évet kívánunk 

minden kedves 
olvasónknak! 


