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ÜZENET ÜZENET ÜZENET ÜZENET     
Az Őri Református Egyházközség 

karácsonyi lapja - 2019. december 

                                             Mert láttuk az ő csillagát napkeleten 
Ige: Máté 2,1-12 

Kedves Testvéreim! 

Nagy szeretettel köszöntöm az Üzenet minden 
kedves Olvasóját 2019. Karácsonyán! 
A kijelölt történet a Bibliaolvasó Kalauzunk 
ünnepi igéje. A napkeleti bölcseket egy fényes 
csillag vezette el a karácsonyi esemény helyére, 
Betlehembe. Amikor a Jeruzsálembe érkezett 
bölcseket megkérdezték útjuk célja felől, így 
válaszoltak: „Láttuk az ő csillagát napkeleten”. 
Az ő csillagát látták. Egy olyan csillagot, amit 
ezelőtt soha nem láttak. Mint az égitestek 
vizsgálói, tudós tanulmányozói, a többi csillagot 
is ismerték. Mint mélyen vallásos emberek 
tudták és hitték, hogy Isten a csillagok alkotója. 
Amikor az a csillag megjelent csillagvizsgáló 
tornyuk felett, azonnal felismerték, hogy az a 
világ Teremtőjének különleges jeladása 
számukra, a régi prófécia beteljesedése: „Csillag 
jön fel Jákóbból, jogar támad Izráelből” (4 Móz 
24,17). A betlehemi csillag valószínűleg a Jupiter 
és a Szaturnusz találkozása a Hal jegyében. Ez a 
ritka jelenség csak minden 749. évben fordul elő. 
Az ókori Közel-Kelet egyik csillagászati szótára 
szerint a Jupiter az uralkodó, a Szaturnusz Izráel, 
a Hal pedig az utolsó idők szimbóluma. Innen is 
érthető, hogy a napkeleti bölcsek az utolsó idők 
újonnan született királyát éppen Jeruzsálemben 
keresték. Ez a fénylő csillag jelezte a mindenség 
legnagyobb eseményét, az Ige testté lett. Ennek a 
csillagnak a ragyogása keltett örömet a bölcsek 
szívében.  
A mi karácsonyunk fölött már nem ragyog a 
betlehemi csillag. Ezért a mi karácsonyunk 
különbözik a napkeleti bölcsek karácsonyától. A 

különbség még nagyobbnak tűnik, ha arra 
gondolunk, hogy ma a karácsonyi evangélium 
egy olyan világban hangzik, amely fölött 
nemcsak a teremtés óta fénylő égi testek 
sokaságát látjuk, hanem azokat a mesterséges 
égitesteket is, amelyeket az ember küldött fel a 
világűrbe, hogy azt a pályát fussák be a Föld 
körül, amit az emberi tudomány szabott ki 
számukra. A világűr meghódításának az 
időszakában hangzik a régi karácsonyi örömhír 
arról, hogy a napkeleti bölcsek meglátták a 
csillagot, és nagyon örültek, mert tudták, hogy a 
csillag a világ Megváltójának születését hirdeti. 
Először figyeljünk az evangélium címzettjére, az 
emberre, majd pedig arra, akinek a testet öltését 
ünnepeljük.  
1. Lássuk az ember nagyságát. Ne mondjuk azt, 
hogy ez nem karácsonyi téma, hiszen Igénkben 
bölcsekről van szó, a tudomány embereiről, a 
teremtés titkainak kutatóiról. A nagy francia 
gondolkodó, Pascal helyesen mondta, hogy sehol 
sem látjuk úgy az ember nagyságát, mint a 
Szentírásban. A csillagos égboltot áhítattal 
figyelő zsoltáros így ír: „Micsoda a halandó – 
mondom –, hogy törődsz vele, és az emberfia, 
hogy gondod van rá? Kevéssé tetted őt kisebbé 
Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad 
meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába 
alá vetettél” (Zsolt 8,5–7). Isten szeretetből 
teremtette az embert, azért, hogy legyen valaki, 
aki az Ő isteni szeretetét viszonozza. Hatalmat is 
kapott az ember: „Töltsétek be a földet, és 
hajtsátok uralmatok alá! Uralkodjatok a tenger 
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halain, az ég madarain és a szárazföldön mozgó 
minden élőlényen” (1Móz 1,28). 
Isten ezt a kijelentését nem vonta vissza. Az 
embernek a természet feletti hatalma egyre 
jobban megvalósul. A napkeleti bölcsek 
Mezopotámiában csillagvizsgáló tornyaikból 
puszta szemmel vizsgálták az eget, ma pedig a 
nagy csillagvizsgáló állomások távcsövei olyan 
távolságokat fognak át, amelyekről egy-két 
nemzedékkel előbb nem is álmodtunk. A 
napkeleti bölcsek még hetekig tartó fáradságos 
utazással jutottak el Betlehembe, ma az ő útjukat 
egy repülőgép egy rövid óra alatt megteszi. Az 
atomkorszakban, a világűr meghódításának a 
korában sokakban felmerül a kérdés, hogy még 
mindig rászorul az ember Isten szabadítására? 
Van értelme annak, hogy a fénylő betlehemi 
csillagról beszéljünk, amikor az ember is tud 
égitesteket, űrhajókat küldeni a világűrbe? Van 
értelme annak, hogy karácsonykor ezt énekeljük: 
„Dicsőség mennyben az Istennek”? Talán inkább 
azt kellene mondanunk: „Dicsőség a földön az 
embernek, aki a mennyet is meghódítja”? 
2. Az atomkorszakban a mesterséges bolygók 
korszakában is nekünk szól a betlehemi csillag 
története, a karácsonyi üzenet: „Üdvözítő 
született ma nektek, aki az Úr Jézus, a Dávid 
városában” (Lukács 2,11). Mert a technika, a 
tudomány, a kultúra szédületes fejlődése ellenére 
is az ember ma is az, aki volt: Isten szabadítására 
szoruló teremtmény.  
Tegyük fel a kérdést: mire használta az ember 
Istentől nyert világosságát és szabadságát? Arra, 
hogy Istent és a felebarátot szeresse? Sajnos 
inkább arra, hogy magát Istentől függetlenítse, és 
magát Isten fölé próbálja helyezni. Erről szól 
Ádám és Éva története, akik olyanok akartak 
lenni, mint Isten, jó és rossz ismerői. Erről beszél 
a bábeli torony építésének története, amikor az 
emberek égig érő tornyot akartak építeni. Céljuk 
nem az volt, hogy oda feljutva imádják Istent, 
hanem hogy trónjáról letaszítsák.  
Kain testvérgyilkossága pedig rávilágít arra, 
hogy a bűn nem csak Istennel, hanem az 
embertársainkkal való viszonyunkat is 
megrontja. Jobban tudjuk-e szeretni egymást a 
XXI. században, mint korábban? Nagyobb a 
családi élet boldogsága, mint korábban? A szülők 
és a gyermekek közötti kapcsolat mélyebb és 
bizalmasabb, mint korábban? Az internet és az 

okos telefon világában egymás szomszédai 
lettünk. A nyugalom, a békesség, az öröm és a 
szeretet azonban nem növekedett.  
Isten iránti hálával fogadjuk az orvostudomány 
minden vívmányát, nagyszerű haladását, de 
vajon érvényét veszítette volna az édenkerti 
kijelentés: „Bizony por vagy és vissza fogsz térni 
a porba!”? A bűn zsoldja a halál, és a halál ellen 
nincs orvosság. Az Isten elleni lázadás az ember 
legnagyszerűbb vívmányait is kérdésessé és 
kétértelművé teszi. Behatol az ember az atom 
titkaiba, szinte kifogyhatatlan erőforrás 
kínálkozik az ember számára, hogy 
felhasználásuk által kiküszöbölje az éhséget, a 
betegséget, és ugyanakkor azt kell látnunk, hogy 
az a leghatalmasabb eszköz a pusztításra, hogy 
emberek milliói egy másodperc alatt hamuvá 
váljanak. A mai ember sokkal kevésbé fél 
Istentől, mint kétezer évvel ezelőtti őse, viszont 
sokkal jobban fél embertársaitól.  
3. Mi a felelete erre Istennek? Az, hogy 
haragjában elpusztítja az ellene lázadó világot, 
ahogyan az özönvíz során Nóé idejében tette? Az 
Isten felelete nem a harag és a bosszú, hanem a 
karácsony, az Ige testté létele: „Mert úgy szerette 
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy 
aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen” (János 3,16). Ezért az idők teljessége 
nem az ítélet ideje, hanem szeretetének a 
kinyilatkoztatásáé. Nem megsemmisítő 
hatalommal küldte el fiát ebbe az ellene lázadó 
világba, hanem egyszerűségben, szelídségben és 
alázatosságban. Úgy jelent meg szeretete a 
világban, mint egy gyámoltalan kisded, aki 
bepólyálva fekszik a jászolban. Mert Jézus 
Krisztus magára vállalta az ember lázadásának 
minden következményét. Isten Fia önmaga 
megüresítésében benne van minden szenvedés, 
minden gyalázat, a golgotai kereszt. Isten 
szeretete átölelt a bűn és a kárhozat mélységében. 
Éppen ebben adnak példát a napkeleti bölcsek. 
Ezek a nagy tudású, erős, gazdag emberek, a hit 
szemével látták a láthatatlant, az alázatos Isten 
Fiának hatalmát és dicsőségét. Amikor bementek 
a homályos istállóba, leborultak a Gyermek előtt 
és kincseiket odaadták neki: aranyat, tömjént és 
mirhát.  
4. Ez az igazi karácsonyi hit. Meglátni az 
alázatosságban a dicsőséget, a gyengeségben az 
erőt. Meglátni, hogy a legnagyobb hatalom, az 
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egyetlen hatalom az Isten irántunk való végtelen 
szeretete. Ezért a karácsonyban nemcsak a 
nagypéntek van benne, hanem a húsvét és az 
áldozócsütörtök is.  Isten Fia legyőzte a halált, az 
Atya jobbján ül, ahonnan eljön ítélni élőket és 
holtakat. A napkeleti bölcsek, amikor meglátták 
a csillagot, tudták és hitték, hogy az Ő csillaga. 
Nekünk pedig tudnunk kell, hogy minden csillag, 
amit látunk az égen, és minden égitest, amit a 
tudósok távcsövei látnak, az Ő hatalmában 
vannak.  
A Biblia utolsó lapján olvashatjuk: „Én vagyok 
Dávid gyökere és új hajtása, a fényes 
hajnalcsillag” (Jelenések 22,16). Ez a csillag 
Jézus Krisztus csillaga, az Ő csillaga örökké 
csodálatosan fénylik. Minden más elmúlik. 
Elmúlik az ember minden sikerével és 
vívmányával. Elmúlik az ég és a föld a 
csillagokkal együtt, ahogy Jézus Krisztus 
mondta: „A nap elsötétedik, a hold nem fénylik, 
a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartó 
oszlopai megrendülnek. És akkor feltűnik az 
Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld 
minden nemzetsége, és meglátják az Emberfiát 
eljönni az ég felhőin nagyhatalommal és 
dicsőséggel” (Máté 24,29–30).  

Most még azonban – és ez a karácsonyi 
evangélium szíve – tart a kegyelem ideje. Még 
lehetőségünk van arra, hogy Istentől kapott 
szabadságunkat az Ő dicsőségére és 
embertársaink javára használjuk. Most még 
imádkozhatunk és dolgozhatunk azért, hogy az 
ember elméjének nagyszerű vívmányait ne a 
halál, hanem az élet szolgálatába állítsa. Hozzánk 
is úgy szól, mint a napkeleti bölcsekhez. Felkelti 
szívünkben a sóvárgást a szabadítás után, jeleket 
ad, hogy figyeljünk szavára. Karácsonykor hív 
Betlehembe, a jászolbölcsőhöz, hogy leboruljunk 
a Megváltó előtt. Akarata az, hogy 
aggodalmaskodás és szomorúság helyett, miként 
a napkeleti bölcseknek, igen nagy legyen az 
örömünk.  
Ne mondjuk tehát azt, hogy az ember kinőtte a 
karácsonyi evangéliumot, mert csak Jézus 
Krisztus szabadíthat meg a kárhozattól. A 
csillagok milliói felett áldjuk az Ő véghetetlen 
hatalmát és szeretetét. Úgy hódoljunk Urunk 
előtt, hogy adjuk át neki azt, ami a legdrágább: 
önmagunkat.   
Áldott karácsonyt kívánok minden kedves 
Olvasónak!                   Dr. Pótor János lelkipásztor

GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐLGYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉRŐL    
Gondnokasszony beszámolója a gyülekezet lelkipásztorának doktorrá avatási ünnepségéről 

Az Őri Református Egyházközség lelkipásztora 
2019. november 18-án a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetemen professzorok előtt 
sikeres vizsgát tett. A vizsga anyaga a 
„Jeruzsálemi szeretetközösség” című doktori 
dolgozatához kapcsolódott. Az ősgyülekezet 
tagjai egyek voltak mindenben, kitartóan 
imádkoztak, nem volt szűkölködő köztük, 
egymást segítették, szerették.  
2019. november 28-án volt a Tudományegyetem 
dísztermében az ünnepélyes doktorrá avatás. A 
doktori eskütétel után mosolygós arccal, boldog 
szívvel vette át lelkipásztorunk a Hittudományi 
Egyetem Teológiai diplomáját. 
Dr. Pótor János lelkipásztor beszédében hálát 
adott az Úr Istennek, hogy életét, egészségét 
megőrizte, gondviselő szeretete által, több évi 
tanulás után, várva várt vágya teljesült. 
Megköszönte családjának a sok-sok imádságot, 
türelmet, Perhát Levente Nagytiszteletű úrnak a 

sok segítséget, szolgálatait, melyekkel nagy 
terhet vett le a válláról. Megköszönte 
gondnokasszony imádságait, bíztató szavait, a 
gyülekezet hozzáállását. Megköszönte a Sarepta 
Idősek Otthona dolgozóinak, lakóinak a bátorító, 
imádságokban hordozó szavakat.  
Befejezésül a 100. Zsoltár hálaadó imádságának 
a szavaival fejezte be beszédét Nagytiszteletű úr: 
„Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva 
járuljatok színe elé! Menjetek be kapuin 
hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát 
neki, áldjátok nevét! Mert jó az ÚR, örökké tart 
szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre.” 
Az ünnepség után egy hangulatos étteremben 
lehettünk együtt, mint egy kis család, ahol 
beszélgetések közben felidézhettük az 
elmúltakat. 
November 30-án, szombaton, délután fél 3 órai 
kezdettel a Sarepta Református Idősek 
Otthonában egy kis közös ünneplésre és 
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beszélgetésre hívta meg tiszteletes úr a Sarepta 
munkatársait, néhány lakót, tiszteletbeli és a 
mostani presbitereket, valamint Hódi Miklós 
polgármester és Demjén Pál alpolgármester 
urakat.  
Gállné Furkó Magdolna a meghívottak nevében 
szertettel nyújtotta át Dr. Pótor János 
Nagytiszteletű úrnak az ajándékot, ami egy 
 

utazási utalvány volt.  
Gondnokasszony a 103. Zsoltár 1–2 versével 
kívánt áldást Nagytiszteletű úr életére és 
szolgálataira: „Áldjad lelkem az Urat, és egész 
bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lelkem, az Urat, 
és ne feledd el, mennyi jót tett veled! „ 
A jó Isten áldása legyen gyülekezetünk és 
szeretteink életén!           Kiss Andrásné gondnok 

Konfirmandus találkozó Nyírbátorban 

2019. november 23-án, szombaton reggel fél 9 
órakor indultunk a Nyírségi Református 
Egyházmegye által szervezett konfirmandus 
találkozóra Nyírbátorba. Hatan mentünk Őrből a 
Sarepta mikrobuszával, amit édesapám vezetett. 
Először megnéztük a gyönyörű gótikus 
református templom padlásszerkezetét, ahová 
lifttel lehetett felmenni. Aztán gitár kísérettel 
énekeltünk adventi énekeket. Dr. Gaál Sándor 
esperes úr köszöntötte a 350 konfirmációra 
készülő fiatalt. Az áhítat során a napkeleti 
bölcsekről szóló történetet hallottuk. A találkozó 
témája: Király várás. Mindenki kapott egy szép 
kulcstartót, amin a Király várás olvasható. 
Adventben mi már nem a kisded Jézust, hanem a 

királyok királyát várjuk. A templom épülete előtt 
csoportkép készült, majd átvonultunk a Báthory 
Anna Református Általános Iskolába. Mike Pál 
erdélyi lelkipásztor (Magyarkéc) nagyon színes, 
élvezetes, játékos előadást tartott a zene 
jelentőségéről. Hangsúlyozta, hogy főleg olyan 
zenét hallgassunk, amelynek szövege közelebb 
visz Istenhez. Ezután egy igazi keresztyén 
koncertélményben részesültünk. A fiatal 
zenészek és énekesek boldogan tettek 
bizonyságot Jézus Krisztusról. Nagyon finom 
ebédet is kaptunk. Ez egy igazi felejthetetlen nap 
volt, amit mindenkinek ajánlani tudok. Nagyon 
köszönöm, hogy részt vehettem.  

Pótor Ágnes konfirmandus 

Örömhír Klub az óvodában 

2019. december 10-én, kedden karácsonyi 
örömhírklub volt az oviban. Témája: „A három 
ajándék”, a Vasárnapi Iskolai Szövetség 
kiadványa.   
Karácsony az ajándékozás ünnepe: 
megajándékozzuk azokat, akiket szeretünk. 
Sokszor nehéz kitalálni, mire van a másiknak 
igazán szüksége. Isten az egyetlen, aki mindig 
tudja, mire van szükséged, és azt meg is akarja 
adni. Isten ajándékozó Isten. Isten az Ő ajándékát 
2000 évvel ezelőtt küldte le Izráelbe, ahol a 
zsidók a próféták által már várták Isten 
ajándékát. Azt is tudták, hogy az ajándék 

Betlehembe érkezik majd. Valóban drága, 
páratlan és rendkívüli ajándékot adott nekünk 
Isten. Elküldött először egy angyalt egy Mária 
nevű fiatal lányhoz, így üzente meg neki, hogy ő 
lesz a Szabadító édesanyja. S minden úgy történt, 
ahogyan Isten megmondta. A Szentlélek 
titokzatos munkája volt, hogy Mária méhében 
valóban elkezdett növekedni egy pici élet. 
Józsefet, Mária jegyesét is megnyugtatta az 
angyal, hogy jegyese valóban Isten Fiával 
várandós.  
Isten úgy rendezte, hogy néhány hónap múlva 
valóban Betlehembe kellett menniük, ahol a 
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várva várt Messiás meg is született. Isten 
kihirdette ajándékát a pásztoroknak, akik elhitték 
az üzenetet, és látni akarták a különleges 
gyermeket.  
Jézus, Isten ajándéka olyan volt, mint egy mai 
felnőtt férfi. Belülről azonban mindannyiunktól 
különbözött. Bűntelen volt, ezért nem tudott 
rosszat tenni. Azért jött közénk, hogy 
megajándékozzon minket. Jézus vállalta, hogy 
odaadja érted az életét. Isten pedig kész volt 
feláldozni érted a fiát nagypénteken, mert Ő 
ajándékozó Isten.  
Isten azt szeretné, ha életeddel, szavaiddal és 
cselekedeteiddel megmutatnád: jó Istenhez 
tartozni, egyedül Isten tud megszabadítani és 

boldoggá tenni. Ezért adja segítségül Lelkét is, 
hogy segítségedre lehessen, és hogy meg tudj 
erősödni az új életedben.  
Aranymondásunk ez volt: „Üdvözítő született ma 
nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában” 
(Lukács 2,11).  Isten arra tanít ezen a 
karácsonyon, hogy jobb adni, mint kapni.  
A gyerekek örömmel énekelték a „Ég a gyertya 
ég” dallamára írt adventi éneket.  Barkácsolás 
során ajándékdobozt, karácsonyi fenyőfa 
gömbdíszt készítettünk. Jó volt együtt lenni.  
A gyerekek és mi felnőttek is megtanulhattuk, 
hogy akkor lesz igazi karácsonyunk, ha 
megtanuljuk megajándékozni egymást azzal, 
amink van.                        Lakatos Adél hitoktató 

Berekfürdői csendes-pihenő hét 

2019. október 7-től 11-ig gyülekezetünk 
tagjaival Berekfürdőn Egyházmegyei 
Csendeshéten vettünk részt, összesen 26 
gyülekezetből 173 fő volt jelen.  
A hét témája az egység volt, e téma köré 
csoportosultak az áhítatok, előadások és a 
beszélgetések is. A szolgálattevő lelkészek a 
református Bibliaolvasó kalauz által kijelölt napi 
igék alapján tartották a reggeli és az esti 
áhítatokat, kihangsúlyozva az egységet, az 
összetartozást és a lelki megújulást.  
A jó Isten segítségével megérkeztünk a 
Megbékélés Házába, ahol Kállai Imre 
nagytiszteletű úr fogadott bennünket, aki 
tájékoztatott minket a programokról, a 
tennivalókról. Este az áhítatot is ő tartotta, amit 

az ide érkezett gyülekezetek csoportonkénti 
bemutatkozása követett, majd közösen 
énekeltünk.  
Kedden Sinkó-Páricsi Babett nagytiszteletű 
asszony, szerdán Lipták Pál újfehértói nyugdíjas 
lelkész, csütörtökön reggel Gaál Sándor, a 
Nyírségi Református Egyházmegye esperese 
tartották az áhítatot. Csütörtökön esperes úr 
körképet adott az egyházmegyénkről, melyben 
78 gyülekezet van, ami az országunkban a 
legtöbb, így a feladatunk és a felelősségünk is 
igen nagy az evangélium hirdetésének területén. 
Egész héten lehetőségünk volt testi-lelki 
feltöltődésre, ezért mindenkinek csak ajánlani 
tudom, hogy vegyen rész ezen az alkalmon. 

Kozma Istvánné gyülekezeti tag 

 

Legátusunk bemutatkozik! 

Áldás Békesség! Horváth Bélának hívnak és 
ötödéves teológus-lelkész szakos hallgató 
vagyok a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetemen. Öt éve érettségiztem a Nyíregyházi 
Bánki Donát Műszaki Középiskolában, és ezt 
követően nyertem felvételit a Debreceni 
Református Hittudományi Egyetemre. Jelenleg 
szüleimmel együtt Nyírjákón élek. Nyírjákó 

Nyíregyházától 35 km-re, Baktalórántházától 3 
km-re található, a Nyírségi Református 
Egyházmegyéhez tartozik. Nem árulok el nagy 
titkot, ha azt mondom, hogy mindig örömmel és 
szeretettel gondolok vissza azokra a napokra, 
amikor az őri és a rohodi Református 
Egyházközségekben valamilyen jeles alkalom-
ból részt vehettem egy-egy eseményen. A 
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Nyírjákói Református Egyházközségnek vagyok 
tagja, és nem utolsó sorban szeretném 
tolmácsolni Püspök Úr és Rektor Úr üdvözletét a 
gyülekezet közössége felé. 

 Kívánok mindenkinek további áldott 
készülődést karácsony ünnepéhez, és áldott 
szolgálatokat a gyülekezet lelkipásztorának 
életére nézve is!  

Mikulás 

December 3-án az óvodában és 8-án, advent 
második vasárnapján, a gyermekistentiszteleten 
járt a Mikulás. A hűségesen járókat megdicsérte 
és megajándékozta, de nem kellett üres kézzel 
távoznia annak sem, aki csak erre az alkalomra 

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

Van egy világ...  

Van egy világ, ahol sok a szegény ember  
De Te, aki tudsz, adj neki kenyeret  
Van egy világ, ahol sok a szenvedő ember  
De Te, mert tudsz, nyújts Neki segítő kezet  
Van egy világ, ahol sok a bűnöző ember  
De Te, ahogy tudod, a jó irányba vezesd  
Van egy világ, ahol sok a szaladó ember  
De Te a nyugodtabb életre tereld 
Van egy világ, ahol sok a mérges ember  
De Te benned csendességre leljen  
Van egy világ, ahol sok az ajándékozó ember  
De Te példát mutass, mert sok a felesleges  
Van egy világ, ahol sok a Jézust kerülő ember  
De Te mutasd meg hol van Jézus igazi helye  
Van egy világ, ráismersz hogy ez a mi világunk?  
Kik azok a bálványok, akiket csodálva imádunk?  
Tv, internet, pénz vagy bármi csak ne Isten legyen?  
Gondolkozz el egy kicsit, az idő véges és hamar elszalad  
Bízz Istenben, segíts az embereken,  
Így az Úr kegyelme Feléd megmarad!

                                              Czomba Sándorné presbiter 

Füle Lajos: Karácsony 

Mindig szép volt, mindig szép marad, 
amíg gyermek lesz az ég alatt. 
S mindig lesznek, míg a föld forog, 
ünnepváró, pöttöm vándorok. 
Én is, ámbár felnőtt a nevem, 
ma is várom, ma is szeretem, 
s amíg az ember gyermek egy kicsit, 
mindig is vár tőle valamit. 
Karácsony vagy fenyőünnep? 
Nem bánja azt a Mindenható. 
Jézus, aki akkor született, 
átlépi az évezredeket. 
S ajándékát boldogan veszi, 
aki hisz és aki nem hiszi. 
Hisz őérte és őáltala 
csendül fel az ember dallama. 
Mindegy: vallja vagy tagadja-e? 
Mindaz, aki él, Őbenne él. 
Karácsonykor szíve, ha derül, 
öntudatlan Őneki örül. 
S Ővele, ki Megváltó, csodás, 
jászolbölcsős, töviskoronás. 
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Visszatekintő 2019. 

Január 20-27. között ökumenikus imahét volt 
gyülekezetünkben. Ebben az évben az egyetemes 
imahétre az indonéz egyházak választottak 
témát: „Az igazságra és csakis az igazságra 
törekedj…” (5Móz 16,18–20). Ez a téma égetően 
fontos az ismétlődő, szakadásokat és 
konfliktusokat előidéző helyzetek miatt. Az 
egységben való imádkozás eszünkbe juttatja, 
hogy mint Krisztus teste tagjainak elhívása arról 
szól, hogy az igazságra törekedjünk, azt 
testesítsük meg. Egységünk Krisztusban arra 
hatalmaz fel, hogy részt vegyünk az igazságért 
folytatott nagyszabású harcban, és támogassuk 
az élet méltóságát. 
Március 1-jén a Sareptában farsangi ünnepséget 
tartottunk, ahol jelen voltak az Ezüstalkony 
Hagyományőrző és Nyugdíjas Klub tagjai és a 
Magdaléneum Fogyatékosok Ápoló Gondozó 
Otthon lakói is. 
Március 7-én a Sarepta Református Idősek 
Otthonában köszöntöttük egy mosollyal, egy 
kedves szóval, egy virágszállal a lányokat, 
asszonyokat.  
Március 21-én gyülekezetünkben egyház-
látogatást végzett Vass László ibrányi lelkész, 
egyházmegyei tanácsos és számvizsgálatot 
tartott Szentiné Bosnyák Zsuzsanna. 
Április 13-án a harmadikos és negyedikes 
tanulók számára bibliai vetélkedőt rendeztek 
Nyíregyházán, ahol a gyermekek sikeres 
eredményt értek el. 
Április 18-án, nagycsütörtökön a kisebbek és 
nagyobbak számára tartottunk Örömhír Klubbot, 
amelyen 58 gyermek vett részt. Az előadást 
Kertészné Iványi Ágnes, a VISZ munkatársa 
tartotta, aki képekkel szemléltette „A 
legnagyszerűbb történet” című anyagot. 
Május 5-én az édesanyákat, nagymamákat 
köszöntöttük. Mindenkinek van, volt édesanyja, 
aki a világra hozta, akinek az életét 

megköszönheti. Ezen a napon hálát adhatunk 
Istennek édesanyánkért, nagymamáinkért. 
Május 11-én a Sarepta dolgozói családi napot 
tartottak, ahol családtagjaikkal együtt sokszínű 
programon vettek részt. A nap talán 
legsikeresebb programja a gyerekek számára az 
ugrálóvár, a felnőtteknek pedig Romwalter Éva 
zenés fellépése volt.  
Június 2-án konfirmáció volt gyülekezetünkben. 
Az ünnepi alkalomra feldíszített templomban a 
népes gyülekezet előtt 5 fiatal tett konfirmációi 
vizsgát és fogadalmat. 
Június 9-én a Jubileumi Konfirmáltak 
Találkozójára hívogatott a harang. A találkozón 
a meghívottak szép számmal jelentek meg. 
Június 16-án hittan tanévzáró volt 
gyülekezetünkben, ahol a hittan órára járó 
gyermekek adtak számot az egész évben 
tanultakról. 
Július 9-13. között került megrendezésre 
gyülekezetünkben a 36. 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 60 gyerek és fiatal vett 
részt, köszönjük a segítők önzetlen és értékes 
munkáját.  Jövőre is várunk mindenkit! 
Szeptember 20-án, az Idősek Világnapja 
alkalmából az idős testvéreket köszöntöttük a 
Sareptában. 
Október 20-án került sor a gyászolók vasár-
napjára. 
December 6-án az Idősek Otthonában járt a 
Mikulás. A lakók és dolgozók szép csomagot 
kaptak, majd tombolasorsolásra is sor került.  
December 8-án a gyermekistentiszteletre járó 
gyerekeket is meglátogatta a Mikulás és értékes 
csomaggal ajándékozta meg őket.  
December 14-én tartottuk a karácsonyi Örömhír 
Klubunkat, témája: „A három ajándék”.

Ifjúsági óra – BABA-MAMA KLUB 
Szeretettel várjuk a konfirmandus fiatalokat 
iskolaidőben minden pénteken 1530-ra ifjúsági 
órára a közösségi házba.  
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 
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Bibliaóra 

Minden csütörtökön délután 1430 órától 
Bibliaórát tartunk a Sarepta Református Idősek 
Otthonában. A Bibliaórára nem csupán a Sarepta 
lakóit, hanem gyülekezetünk tagjait is szeretettel 

hívjuk és várjuk. A Bibliaórán lehetőség nyílik 
közös éneklésre, az Ige tanulmányozására, 
imaközösségre.  

Perhát Levente b. lelkipásztor 

Karácsonyi keresztrejtvény 
Fejtsd meg a rejtvényt, majd a megjelölt függőleges betűkből megtudhatod, hol van ez az ige megírva 
a Bibliában: „Az Ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya 
egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal” (…….. 1,14). 
A megfejtéseket, kérjük a lelkészi hivatalba eljuttatni 2019. január 5–ig. 
A megfejtők között január 12-én, a délelőtti istentiszteleten értékes ajándékokat sorsolunk ki! 
 
1. Így hívták József apját, Mária apósát. (Máté 1,16)     
2. Miről tesz bizonyságot az eljövendő Király? (János 1,7)  
3. Ki volt Jézus születésekor Szíriában a helytartó? (Lukács 2,2)  
4. Hol beszélt Zakariás az angyallal? (Lukács 1,21)  
5. Keresztelő János édesanyja? (Lukács 1,13)  
6. Hány év alatti gyermekeket öletetett meg Heródes? (Máté 2,16)  
7. Ezt mondta Máriának az angyal: „………., kegyelembe fogadott, az Úr veled van!” (Lukács 1,28) 
8. Mária megdöbbent ezekre a szavakra, de az angyal ezt mondta neki: „Ne félj Mária, mert kegyelmet 
………. az Istennél!” (Lukács 1,30)  
9. A bölcsek egyik ajándéka volt. (Máté 2,11)  
10. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az … Isten volt. (János 1,1)  
11. Az angyalok így dicsérték az Istent: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön …, és az 
emberekhez jóakarat. (Lukács 2,14) 
12. Miután bepólyálta Mária a kisgyermeket hová fektette? (Lukács 2,7)  
13. Jézus másik neve volt?  (Máté 1,16)  
14. Ebbe a városba érkeztek meg a bölcsek?  (Máté 2,1)  
15. Melyik városba ment József jegyesével, Máriával, hogy összeírják? (Lukács 2,4)  
16. „ Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének 
dicsőségét, telve kegyelemmel és .…”. (János 1,14) 

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

10.       I G E         
11.       B É K E S S É G    
12.   J Á S Z O L B A        
13.      K R I S Z T U S     
14.     J E R U Z S Á L E M    
15. B E T L E H E M B E        
16.      I G A Z S Á G G A L   
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Gyerekeknek – Fejtsd meg az angyal üzenetét a kód segítségével! 

 
A Fiú jön 

Hideg, nyirkos decemberi este volt, nem sokkal 
karácsony előtt. A lelkész még egyszer elindult, 
hogy utolsó próbát tegyen egy házaspárnál, akik 
válni akartak. Hónapok óta kísérletezett, hogy 
kibékítse őket, de semmi eredményre nem jutott. 
Ma még egyszer, utoljára megpróbálja.  
Az asszony nyitott ajtót, a férj fáradtan, leverten 
ült az asztal mellett. Hidegen, kimérten 
köszöntötték egymást. A két ember 32 éve élt 
együtt. Néhány éve válságba jutott a házasságuk. 
A háború alatt elidegenedtek egymástól, s a 
feszültség robbanáshoz vezetett. A lelkész 
megpróbált szeretetről, megbocsátásról, 
újrakezdésről beszélni. A házaspár fásultan, 
közömbösen bámulta a padlót. A lelkész végül 
odafordult mindkettőjükhöz: – Nos, hogy 
döntöttek? A férfi arca megmerevedett, alig 
hallhatóan mondta: – Ahogy megegyeztünk. 
Pokol lenne a feleségemmel együtt maradni.  
Mind a hárman elnémultak. A hallgatást 
váratlanul az ajtócsengő hangja törte meg. Ki 
jöhet ilyen későn? Másodszor is csengettek. Az 
asszony felállt, kilépett az előszobába és behúzta 
maga mögött az ajtót. Nagyot nézett, amikor 
megpillantotta a táviratkihordót. A táborból jött, 
és nyújtotta a borítékot a meglepődött 
asszonynak, aki úgy vette át, mintha kardcsapás 
érte volna. Hát a fiúnak éppen most kell 
hazajönni a háborúból, a fogságból, amikor 
kétszeresen otthontalanná válik? Egyik 
összeomlásból a másikba? Kábultan bontotta fel 

a borítékot és olvasta az örömhírt: Ma érkeztem 
a határra – holnap jövök – fiatok.  
A férfiak némán várakoztak, míg az asszony 
végre belépett a szobába. Az ajtónál tétovázva 
megállt. Kérdően, reménykedve tekintett a 
férjére. Remegő ajkakkal végre kimondta: – Jön 
a fiú! A férfi rábámult, majd akadozva ismételte 
a szavakat: – Jön a fiú? Az asszony bólintott és 
könnyek csorogtak az arcán. A férfi zokogva 
rejtette kezébe az arcát. Aztán újra összeszedte 
magát, habozva felállt, de tekintetét le nem vette 
az asszonyról. A két ember lassú léptekkel 
megindult egymás felé. Nem szóltak egy szót 
sem, de tekintetük mindent elárult. És végül 
megtörtént a csoda. A férj gyengéden 
megsimogatta a felesége karját. Teljesen 
megfeledkeztek róla, hogy egy harmadik is van a 
szobában. Ez a harmadik ámulva szemlélte a 
fejleményeket. Amit hónapokon át nem tudott 
elérni, azt egy mondat, egy pillanat alatt 
elvégezte. – Jön a fiú!  
A lelkész úgy érezte, hogy itt már nincs semmi 
dolga, észrevétlenül elhagyta a szobát. A szürke 
decemberi ködben ujjongó férfi ballagott 
hazafelé. "JÖN A FIÚ!" – dobolta örömtől 
repesve a szíve.  
Adventnek, karácsonynak is ez a fő üzenete: „A 
Fiú jön!” Isten Fia eljött és újra eljön! Bárcsak 
elérhetné ez az örömhír nálunk is ugyanezt a 
csodát! 
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Füle Lajos: Szeretnék énekelni néked…  

Szeretnék énekelni Néked. 
Uram, nyisd meg ajkamat,  
hogy szent legyen mindig az ének,  
amely szívemből fölfakad.  

Hadd zengjem el, hogy százszor áldott  
keresztednél ki megpihen, 
hadd zengjem el, hogy megtalált ott, 
s békére lelt az én szívem.  

Szeretnék énekelni másnak, 
hogy Néked énekelni jó, 
hogy életünk bús lázadás csak, 
míg el nem ér az égi SZÓ. 

Azt zengeni, a Szót, a Szódat, 
mely életet adott nekem!  
Szeretnék énekelni Rólad  
halálig engedelmesen. 

Szeretnék énekelni Néked  
folyton, ameddig itt leszek. 
Szeretnék hangot adni, szépet, 
mikor lelkemhez ér kezed. 

Füle Lajos: Ha csendbe' lennél  
Ha csendbe' lennél... lenne rá okod, 
tán felfigyelnél, mint a pásztorok.  
Ők hallottak és láttak, mert lehet 

az éjszakában angyaléneket 
hallani, csak a lélek csendje kell 
hozzá, mikor nem ember énekel, 

mikor felülről jön az üzenet, 
mikor VALAKI nyitja füledet, 

s az Ég, a Föld, a Lélek, az anyag 
beszélni kezd mind, vagy visszhangot ad. 

Ha csendbe lennél, szinte hallanád 
a molekulák termikus zaját, 

sőt, hallanál - a földi zaj helyett - 
égi Igét és angyaléneket, 

szívig elérőt és csodálatost, 
s véget-nem-érő ünnep jönne most! 

Anyakönyvi adataink a 2019. évben 

Keresztelő: Kállai Zente, Tóth Nimród Árpád, Márton Kornél, Jánosi Patrik 
Konfirmáltak: Dara Zsófia, Imre Bence, Pótor Eszter, Szőke Zoltán Vencel, Varga Tímea 
Házasságot kötött: Móré Tamás és Molnár Beáta  
Elhunytak: Király Sándorné szül: Szabó Emma, Tisza Gyula, Király Gyuláné szül: Szabó Ilona, 
Gombita Mihály, Czine Sándor, Kálmándi Bertalan, Rácz Sándorné szül: Sápi Ilona Margit, Kiss 
Sándorné szül: Kiss Irén, Márton Józsefné szül: Kovács Irén, Sipos Péter, Derdák Imréné szül: Kocsis 
Irén, Köblös Józsefné szül: Miksi Ibolya, Szántó András Tibor, Pethő Árpádné szül: Szenáky Valéria 
Erzsébet, Szováti Béláné szül: Győrffi Olga, Kállai Lajos, Pankotai Béláné szül: Erdős Edit Ilona, 
Kálmándi Jánosné szül: Király Margit, Szováti Gusztávné szül: Kozma Mária, Kiss László, Györkös 
László, Fodor Pál, Czomba Istvánné szül: Szegedi Ida, Bartha Ignác, Piszku Béla 

Gyermekistentisztelet 

Kedves Gyerekek! Ne felejtsétek el, ha 
vasárnap, akkor gyermekistentisztelet! 
Sok szeretettel várok minden óvodást és 
általános iskolást vasárnap délelőttönként 
fél 11-re!  
Szüleitekkel vagy nagyszüleitekkel együtt 
gyertek a református templomba, ahonnan 
a közének alatt átmegyünk a közösségi 
házba, a gyermekistentisztelet 
színhelyére. Lesz bibliai történet, ének, 
aranymondás, játék, udvari játék (hinta, 
csúszda)…                                  Adél néni 
 

Kedves gyülekezeti tagok! 

Szeretnénk bátorítani mindenkit arra, 
hogy írjon gyülekezetünk Üzenet című 

újságába. 
Szívesen fogadunk minden 

bizonyságtételt, beszámolót, 
igemagyarázatot, versajánlót, esetleg 

saját verset, s minden egyebet, amellyel 
egymás hitének épülésére lehetünk és az 

Úr dicsőségét szolgáljuk. 
Ragadjunk tollat, és amire Isten Lelke 

indít, vessük papírra. 

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

Facebook:  
Őri Református Egyházközség  
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Ajánlás 
Ünnepelj, de ne vesztegelj 

ott a jászol mellett, 
azt ismerd meg, kiben minden 

ígéret betellett! 
Hitet, reményt, békességet, 

üdvösséget úgy hoz, 
ha eljutsz a kisdedtől a 

győzelmes Krisztushoz! 

Örömhír Klub az óvodában 
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Rendszeres gyülekezeti alkalmaink 

Vasárnap     900 Istentisztelet a Sareptában 
Vasárnap   1030 Istentisztelet a gyülekezeti házban, és 

gyermekistentisztelet a közösségi házban 
Vasárnap  1500 Istentisztelet a gyülekezeti házban 
Hétfő-Szombat   800 Reggeli áhítat a Sareptában 
Szerda 1400 Imaóra a Sareptában 
Csütörtök 1430 Bibliaóra a Sareptában 
Péntek 1530 Ifjúsági óra a közösségi házban 

Ünnepi alkalmaink  

December 19-23-ig  
Bűnbánati hét 

1800 Úrvacsorai előkészítő istentisztelet a gyülekezeti 
házban 

December 23. Hétfő 1030 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! 

ÁLDOTT 

KARÁCSONYI 

ÜNNEPEKET ÉS 

BOLDOG ÚJ 

ÉVET 

KÍVÁNUNK!  


