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„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 evangéliuma 2,10-11) 

ÜZENET 

 

 

 

 

 

Ismeretlen szerző – Részlet 

 

Jöjjetek, ó hívek 

Diadalmaskodva,  

Jöjjetek, jöjjetek Betlehembe! 

Megszületett az angyalok királya 

Ó jöjjetek, imádjuk,  

Ó jöjjetek, imádjuk,  

Ó jöjjetek, imádjuk az Urat! 

 

Nyájukat elhagyva 

A szerény bölcsőhöz 

Hívásra igyekeznek pásztorok.  

Mi is ünnepi lépéssel siessünk: 

Ó jöjjetek, imádjuk az Urat! 

 

Csillagjáró bölcsek 

A Krisztust imádva 

 

 

 

Hoznak tömjént, mirhát és aranyat: 

Mi a Gyermeknek szíveinket adjuk! 

Ó jöjjetek, imádjuk az Urat! 

 

Ki értünk szegény lett 

S széna között alszik 

Melengesse a jámbor ölelés: 

Ki ne szeretné, aki szeret minket? 

Ó jöjjetek, imádjuk az Urat! 

 

Most himnuszokat 

Kara angyaloknak 

Daloljon, egeknek udvara: 

„Dicsőség Istennek az égben!” 

Ó jöjjetek, imádjuk az Urat! 

 

(Babits Mihály fordítása)
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Karácsonyi gondolatok 

Egy gyermek születik nekünk 

Ige: Ézsaiás 9,1-6 

Kedves Testvéreim!  

Nagy szeretettel köszöntöm az Üzenet újság 

minden kedves Olvasóját 2022. Karácsonyán. 

Az ószövetség népe évszázadokon át várta a 

Messiás megérkezését. Már a bűneset után 

elhangzott, hogy jön majd valaki, aki a kígyó 

fejére tapos. Az egész ószövetség egy nagy 

adventi várakozás, hiszen sok prófécia hangzott 

el az eljövendő Szabadítóról. Szinte az egész nép 

nem tett mást, csak várt. A prófétákkal együtt 

várták a nép megmentőjét, még ha nem is tudták 

a nevét megmondani, de minden prófécia Jézus 

felé mutatott.  

Bibliaolvasó Kalauzunk szerint most nem a jól 

ismert karácsonyi történeteket olvassuk az 

evangéliumokból, hanem Ézsaiás próféta 

jövendölését, aki kb. 700 évvel Jézus születése 

előtt élt, amikor nagyon erős volt a zsidó népet 

elnyomó asszír birodalom. Miközben minden 

reménytelennek és bizonytalannak látszott az 

életükben, a próféta kijelentést kapott Istentől, és 

bátran hirdeti: „nem marad ott sötétség, ahol 

elnyomás van.” Az elnyomás sötétségét Istentől 

jövő világosság váltja fel. Örömmel folytatja: „A 

nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, 

a homály földjén lakókra világosság ragyog. Te 

megszaporítod a népet, nagy örömet szerzel 

neki.”  

1. Az igazi öröm forrása ez: „mert egy gyermek 

születik nekünk”. A próféta olyan bizonyosra 

veszi Isten ígéretének a beteljesedését, hogy az 

eredeti héber szövegben perfektumban, múlt 

időben mondja el próféciáját. Pedig ez hét 

évszázaddal Jézus születése előtt hangzott el. 

Ézsaiás próféciája beteljesedett az első 

karácsonykor: Megszületett a gyermek Heródes 

király idejében Betlehemben, amikor 

Augusztusz volt a római császár, Kvirinusz pedig 

a szíriai helytartó.  

Ez a gyermek nekünk született. Az eljövendő 

esemény Ézsaiás próféta számára hitben már 

annyira jelenvaló lesz, hogy magát is azok közé 

sorolja, akikre nézve érvényes Isten üdvözítő 

tette. Ezt hirdették a betlehemi pásztoroknak az 

angyalok az első karácsonykor: „Ne féljetek, 

mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az 

egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma 

nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában” 

(Lukács 2, 10-11). És így hangzik a karácsonyi 

evangélium ma is nekünk, nektek.  

Ez a „nekünk” minden nemzedéket átfog. Mit 

szólhattak ehhez Ézsaiás korában? Hiszen ők a 

Messiásban nem egy gyermeket, hanem egy 

hatalmas uralkodót vártak. Sokan 

gúnyolódhattak, amikor hallották a próféciát. 

Egy gyermek hogyan fogja elűzni az asszír 

hódítókat? 

De nem volt jobb a helyzet az első karácsonykor 

sem, nemcsak azért, mert akkor meg a rómaiak 

uralkodtak a zsidók felett, hanem azért, mert 

akkor sem vették észre a prófécia beteljesedését, 

amikor Jézus megszületett Betlehemben. Majd, 

amikor tanításait hallgatták, kiderült, hogy ők 

másféle Messiást vártak, ezért elutasították 

Jézust.  

Mi a mai karácsonykor, akik már tudjuk, hogy 

Jézus Krisztus a mi Urunk és Megváltónk, 

tudunk-e igazán örülni annak, hogy ez a 

betlehemi gyermek valóban nekünk és értünk 

született? Mert ebben a „nekünk”-ben a te életed 

is benne van.  

2. „Az uralom az ő vállán lesz”.  

Jézus valóban ilyen uralkodó lett, aki nem ránk 

rakta a terhet, hanem a miénket is a magáéra 

vette. Úgy uralkodott, hogy szolgált. Saját 

magáról mondta Jézus: „Én pedig olyan vagyok 

közöttetek, mint aki szolgál” (Lukács 22,27). 

Amikor a tanítványok azon vitatkoztak, hogy ki 

a nagyobb közülük, akkor Jézus azt mondta 

nekik: „Mert az Emberfia sem azért jött, hogy 

neki szolgáljanak, hanem ő szolgáljon, és életét 

adja váltságul sokakért” (Márk 10,45). Kell-e 

neked ez a Jézus Krisztus, aki nem uralkodni akar 

rajtad, hanem szolgálni akar neked? A János 

evangéliuma 13. rész elején egy megdöbbentő 

történet olvasható. Az utolsó vacsorakor Jézus 

elkezdte mosni a tanítványok lábát. Amikor 

Péterhez ért, ő azt mondta Jézusnak: „Az én 

lábamat nem mosod meg soha” (János 13,8). 

Jézus így válaszolt neki: „Ha nem moslak meg, 

semmi közöd sincs hozzám.” Szolgált-e már 

neked Jézus Krisztus? Megmosott-e és 

megtisztított-e a bűneidtől? Elfogadtad-e a 

szolgálatát? Mert csak akkor van nekünk is 

közünk hozzá. Akkor láthatjuk meg a karácsonyi 

gyermekben a mi Urunkat és Megváltónkat. Így 

akar ma is uralkodni Jézus, pedig tudta, „hogy az 

Atya mindent a kezébe adott” (János 13,3). A 
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missziói parancsból mi is tudjuk, hogy „neki 

adatott minden hatalom mennyen és földön” 

(Máté 28,18). Kedves dicséretünkben sokszor 

megvalljuk: „Úr lévén lett szolgává, 

mindeneknek csúfjává. Istenségét elrejtette, 

midőn testünket felvette” (360. dicséret 1. vers).  

3. A születendő gyermeket Ézsaiás tudatosan az 

akkori fáraók titulusaival, megszólításaival 

ruházta fel. Ezeket vesszük sorra: „És így fogják 

nevezni: Csodálatos Tanácsos.” Nagyon 

elgondolkodtató, hogy a nevek sorában a 

Csodálatos Tanácsos áll elől. Valóban 

csodálatos, hogy egy megvetett nép egy kis 

városkájában, Betlehemben beteljesedett ez a 

prófécia 700 év múlva. Csodálatos, hogy az első 

karácsony után 2000 évvel később is az ő 

nevében gyűlnek össze emberek milliói, hogy 

dicsérjék és magasztalják. Pedig mi minden 

történt azóta, mi minden tűnt el és merült 

feledésbe. Ki tudná megmondani, hogy mikor 

született a nagy macedón hadvezér Nagy Sándor, 

vagy Napóleon francia császár, vagy Néró római 

császár, aki kegyetlenül üldözte Jézus követőit? 

Eltűntek, Jézus pedig él, és az ő születésnapját 

ma is boldogan ünnepeljük szerte a világon. 

Jézus egy sort se írt le, mégis 2000 év múlva is 

2000 nyelven olvashatjuk a Bibliát, a róla szóló 

evangéliumot. A Bibliából fogy el a legtöbb 

példány hazánkban is persze nem elég megvenni, 

olvasni is kell. Bár ti is olvasnátok kedves 

Testvéreim naponként. Nem úgy, mint az a 

bizonyos férfi, akit egy lelkipásztor látogatott 

meg. A beszélgetés során a férfi azt mondta, 

hogy naponta olvassa a Bibliát. Később a 

lelkipásztor megkérte, hogy vegye már elő, mert 

szeretne neki egy igét felolvasni. Hosszas 

keresgélés után megtalálta a szekrény tetején. 

Amikor levette, megdöbbenve kiáltott fel: meg 

van a szemüvegem, pedig már hónapok óta nem 

találtam. Hát így olvasta naponként! Pedig 

csodálatos tanácsokat, a legjobb tanácsokat 

tartalmazza a Szentírás.  

Jézus élete, tanítása milliók számára erőforrás. 

Az egész európai műveltség elképzelhetetlen 

Jézus nélkül. Hozzá hasonló kisugárzást még 

senki sem mutatott. Azok is idézik, akik 

tagadják.  

Minden nagy és igaz szociális gondolatnak az Ő 

szíve a bölcsője, és az Ő tanítása az alapja. Nem 

alapított országot, mégis mindenütt ott van az Ő 

országa, ahol az emberek hisznek benne, és 

követik. A világ legüldözöttebb vallása, de mégis 

ma kb. kétmilliárd keresztyén él a világon. 

Csodálatos Tanácsos Jézus Krisztus. Azt jelenti 

ez, hogy senki sem lesz tanácstalan, és nem bánja 

meg, ha Jézusra hallgat. Igéjével az egyedül jó és 

hasznos tanácsokat adja. Bizonytalankodó vagy 

hitetlenkedő Testvérem! Fogadd el Jézus 

tanácsait, amit olvashatsz a Bibliában. Sok 

kétségbeesett embernek adott már erőt, amikor 

Jézus azt mondta neki: „Ne félj, csak higgy!” 

(Lukács 8,50). Már Dávid is tudta, hogy a 

bölcsesség Istentől származik: „Bölccsé teszlek, 

és megtanítlak, hogy melyik úton kell járnod. 

Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem” (Zsoltárok 

32,8). Kérj tanácsot Jézustól naponta az élet 

nehéz útjait járva! 

4. „Erős Isten”, ez Jézus 2. neve. Bár e földön 

születik és szolgál, mégis isteni névvel van 

felruházva. Sokan látták meg benne, hogy 

nemcsak ember, hanem Isten, Isten Fia: Jézus 

Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. 

Jézus Krisztus Isten és ember egy személyben. 

Maga a karácsony is kifejezi ezt a kettőséget. 

Akik zongoráznak, azok tudják, hogy egyszerre 

két kottasorra kell figyelniük. A felső, a 

violinkulccsal ellátott kottasor a magasabb 

oktávokat jelzi a jobb kéz számára. Az alsó, a 

basszuskulccsal ellátott kottasor a mélyebb 

oktávokat mutatja a bal kéz számára. A kettő 

együtt jelenti a zenemű teljességét. 

Karácsonykor is láttunk egy felső kottasort: 

tündöklő fény, angyalsereg megjelenése, 

mennyei üzenet, ugyanakkor egy alsó kottasor is: 

fáradtan vándorló szent család, elutasítás a 

szálláson, istálló, jászol. A kettő együtt hirdeti: 

Jézus szegénységében is erős Isten. János 

evangélista csodálatosan fogalmazza meg: „Az 

Ige testté lett, közöttünk lakozott, és láttuk az ő 

dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének a 

dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal” 

(János 1,14). 

5. „Örökké való Atya”. Jézus maga mondta: „aki 

engem lát, látja az Atyát” (János 14,9), és hogy 

„én és az Atya egy vagyunk” (János 10,30). Csak 

Jézus által láthatjuk az Atyát. Csak Jézusban 

lehetsz az Örökké való Atya gyermeke.  

6. „Békesség fejedelme”. Jézusban békéltette 

meg Isten magával a világot, Jézus a mi 

békességünk. Ha békességre vágysz, kérjed 

Jézustól. „Békességet hagyok nektek, az én 

békességemet adom nektek, de nem úgy adom 

nektek, ahogyan a világ adja” (János 14,37). 

Jézus a Békesség Fejedelme. Ő ad igazi 
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békességet a családban, a munkahelyen, a 

faluban, a világban. Békességre vágysz? Legyen 

benned is az az indulat, ami Jézus Krisztusban 

volt. Érdemes karácsonykor is elolvasni a 

gyönyörű őskeresztyén himnuszt, amelyben 

láthatjuk Jézust, aki „szolgai formát vett fel” 

(Filippi 2,5-11). Míg az emberek erőszakos 

indulatokkal akarnak érvényesülni, addig Jézus 

„megalázta magát, és engedelmes volt 

mindhalálig”.  

Ézsaiás próféta hitben együtt látja a gyermeket és 

a világ Urát Jézusban, akinek uralma túlnő a földi 

határon. „Uralma növekedésének és a békének 

nem lesz vége a Dávid trónján és országában”. 

Bűneink és hitetlenségünk ellenére is növekszik 

uralma és békessége. De nem nélkülünk, hanem 

velünk együtt, és elsősorban bennünk. Ez az igazi 

karácsonyi csoda.  

A karácsonyi gondolatokat egy tanulságos 

példával zárom. Egy evangélizáción megtért egy 

fiatalasszony, aki évek óta haragban volt az 

anyósával. Amikor a templomból hazament, első 

dolga az volt, hogy megcsókolta anyósát. Az 

anyósa pedig könnyes szemmel, de nagy 

örömmel mondta: évek óta várok már erre a 

csókra. A Te szeretetedre is várnak otthon a 

családban és mások is.  

Énekeld megbékélt szívvel a szép karácsonyi 

dicséretet:  

„Úr Jézus, ki ez napon érettünk születtél,  

Csak tégedet illet szívünk tisztelete! 

Isteni Gyermek, testet öltött Ige! 

Ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk, 

Ó jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust!” (414. 

dicséret 4. vers) 

Istentől gazdagon megáldott boldog karácsonyt 

kívánunk minden kedves Olvasónak, és 

szeretettel várom a Testvéreket az ünnepi 

istentiszteletekre a gyönyörű templomunkba. 

Dr. Pótor János lelkipásztor

 

Jézussal a fa körül 

Karácsony szent ünnepén kivel álljunk a fa körül? 

Ki legyen az, akinek az életünk tiszta szívvel örül? 

A család nagy boldogság, ha együtt ünnepel 

De Isten Karácsonykor Egyszülött Fiát küldte el. 

Ezért borulj le a fa alá és keresd az Érted megszületett Jézust 

Hisz bűneid nem nézte az Isten, hogy ne legyen Neked tévút.  
Ne csak azt nézd, ami körülvesz, a sok csillogás és pompa  

Hanem a legdrágább kincs legyen ott Veletek, az Isten Fia. 

Legyen az ünnep békés, meghitt és hittel teljes, 

Hogy a karácsony valóban a szeretetet, a csendességet hirdethesse. 

Czomba Sándorné presbiter

Gyülekezetünk életéből 

Gyászolók vasárnapja 

November első napjaiban sokan kimegyünk a 

temetőbe, hogy rendbe tegyük elhunyt 

szeretteink sírját, és megemlékezzünk azokról, 

akik itt voltak közöttünk. Eszünkbe jutnak a 

drága emlékek, a vidámság, a kedves mosolyok, 

szeretteink hozzánk való intelmei.  A gyász, a 

fájdalom, a veszteségek feldolgozása az élet 

részét képezik, mégis nagyon nehéz feladat is. Jó 

és hasznos ez a megemlékezés, hiszen ezáltal is 

szívünkben maradnak szeretett elhunytaink. 

Az Őri Református Egyházközség idén is 

megemlékezett az elmúlt egy év során 

elhunytakról. 2022. november 6-án az újbori 

úrvacsorás istentisztelet keretében tartottuk meg 

a gyászolók vasárnapját a templomban, ahol 

Isten vigasztaló üzenete hangzott a szomorú 

szívek számára. Név szerint is megemlékeztünk 

azokról, akiket az elmúlt 12 hónapban református 

szertartás szerint temettünk el.  
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Jézus Krisztus adjon vigasztalást és élő 

reménységet a gyászoló és emlékező 

Testvéreink, és mindannyiunk életére! 

„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert 

én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is 

segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” 

(Ézsaiás 41,10)

Épül-szépül a Sarepta 

Üzenet újságunk 2020 karácsonyi számában már 

beszámoltunk a Sarepta Református Idősek Ott-

hona mellett álló, korábban Simon János tulajdo-

nában álló ház felújításáról, amely 2021-ben be-

fejeződött. A presbitérium 2022. februári gyűlé-

sén döntött a felújított épület főépülettel történő 

összekötéséről és belső átalakításáról. 

A földszinten a lakóhelyiségek az idősek otthona 

céljára kerültek átépítésre. Az utcai két szobából 

egy-egy kétágyas szoba, az udvari szobából egy 

három ágyas szoba, a konyha helyén pedig egy 

egyágyas szoba lett kialakítva. Minden szobához 

önálló fürdőszoba tartozik. A helyiségek új bur-

kolatot kaptak, a belső elavult ajtók elbontásra 

kerültek, helyettük új, tűzgátló ajtók lettek be-

építve. A meglévő belső meredek lépcső helyett 

új, kényelmes lépcső készült. 

A tetőtéri részben a személyzet részére kialakí-

tott helyiségek vannak: helyet kapott itt egy 

iroda, egy személyzeti WC és zuhanyzó, egy sze-

mélyzeti szoba és egy tároló helyiség. 

Az épület és az idősek otthona főépülete között 

az átjárást egy akadálymentes, üvegezett, zárt fo-

lyosó biztosítja, mely a főépület éttermébe csat-

lakozik. A régi teraszok elbontása után új, na-

gyobb, fedett teraszok kerültek kialakításra. 

A szigorú katasztrófavédelmi előírások a főépü-

let és az átalakított épület között egy magas, a tűz 

terjedését gátló fal megépítését is megkövetelték, 

illetve új tűzvédelmi rendszer kiépítését is előír-

ták, melyek szintén elkészültek. 

Mivel a két épület között kiépített aszfalt burko-

latú út járhatósága megszűnt, új, térkövezett út 

épült a korábbi lakóház kerítésének kapujától a 

meglévő belső útig. 

A munkákat a Viadukt Kft. és Tisza Géza végez-

ték nagy szakértelemmel és jó minőségben. 

Balázs Ottó 

 

 

 

 

 

 

Konfirmandus találkozó 

November 26-án reggel a Sarepta elől 8:45-kor 

elindultunk a kisbusszal Nyírbátorba a 

konfirmandus találkozóra. Meleg fogadtatásban 

volt részünk a regisztrációkor, ami a templomban 

volt. Kisebb ajándékban is részesültünk, ami egy 

kulcs alakú kulcstartó volt. Esperes úr is 

köszöntött bennünket, egy új éneket is tanultunk, 

amit karácsonykor el is fogunk énekelni a 

templomban. A nap fő témája és szimbóluma egy 

ajtó volt. Leginkább ezt az ajtót belülről lehet 

nyitni, mint a nyírbátori református templom 

egyik ajtaját is. Ez azt jelenti, hogy a belsőnket 

csak azoknak az embereknek nyitjuk meg, akikre 

szükségünk van, és a rosszakat így ki tudjuk zárni 

és jó lenne, ha Jézus Krisztus lenne az a személy, 

akit beengednénk az életünkbe. Az egyik fiatal 

lelkész felhívta a figyelmünket arra, hogy 

nézzünk körül a templomban, valamint míg 

megyünk az általános iskolába át, addig a 

környezetünket is figyeljük meg, mert a játék 

során fontos lesz ezt-azt tudni. Így tehát 

elgyalogoltunk a többiekkel a Báthory Anna 

Református Általános Iskolába. Itt is meleg 

fogadtatásban volt részünk, hiszen forró teával 

vártak minket. Ezek után némi éneklés is volt, 

majd egy közös játék is várt ránk, amin el kellett 

döntenünk, hogy melyik oldalra akarunk állni. 

Megint énekeltünk és csoportonkénti játék is 

volt. Legyen ön is milliomosoztunk és a totó 

lapunkon be kellett karikázni a helyes választ. 
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Délután az ebéd után meg is tudtuk a 

végeredményt. Ezután három angol szón 

keresztül Belive – hinni, Become – valamivé 

válni, Belong – tartozni valahová eljutottunk 

arra, hogy mi vagy is ki legyen a legfontosabb 

dolog az életünkben. Fél 1-kor ebédeltünk, ami 

tarhonyás hús volt minden jóval. 1 órától 

eredményhirdetésre is sor került. Mi a második 

helyezettek lettünk többek között, mivel mások 

is ugyanannyi pontot értek el, mint mi. Jutalmunk 

egy csomag Győri édes keksz volt. Még sokat 

énekeltünk. Egy srác bizonyságot tett arról, 

hogyan tért meg és lett a helyi ifjúsági csoport 

tagja. Elmondta, hogy mennyire megváltozott az 

élete ezek után, nem csak a saját korosztályában, 

hanem a családjában is. Azt is mondta, hogy pap 

szeretne lenni. Ezután egy bácsi, akit Sámuelnek 

hívnak, elmesélt egy személyes történetet, 

amiben elmondta, hogy fiatal korában háromszor 

hogyan találkozott a halállal és az első ilyen 

találkozás mennyire megváltoztatta az életét. 

Beszélt a pohárról meg a vízről, hogy a mi 

életünk is egy pohár, Isten éveket tölt bele és nem 

mindegy, hogy hogyan sáfárkodunk vele. A 

végén még egy közös éneklésre is sor került. Fél 

3 után lett vége a programnak. Utána Adél néni 

meglepett minket azzal, hogy elénk jött a 

kisbusszal az iskola parkolójába, így nem kellett 

visszagyalogolni a templomhoz. Eljutottunk így 

a Csekőbe is, ahol kedvünkre válogathattunk a 

sütemények közt. Nagyon ízlett 

mindannyiónknak, amit választottunk. 

Háromnegyed 4-re érkeztünk haza. Nagyon jól 

éreztük magunkat, reméljük, hogy még a 

nyíregyházi ifjúsági találkozóra is elmehetünk. 

Köszönjük Adél néninek, hogy elvitt bennünket 

és Tiszteletes úrnak a lehetőséget, hogy 

elmehettünk erre a találkozóra.   

Pankotai Szebasztián konfirmandus

Mikulás 

2022. december 4-én a Mikulás meglátogatta a 

gyerekistentiszteletes gyerekeket, nem is jött 

üres kézzel, hiszen kisebb ajándékcsomaggal 

kedveskedett számukra. 

A Sarepta Református Idősek Otthonában 

december 5-én, hétfőn délután járt a Mikulás. A 

lakók és dolgozók tartalmas csomagot kaptak, 

mely édességet, igés kulcstartót is rejtett. Az 

ajándékosztás után tombola sorsolásra is sor 

került. 

Az óvodában is járt a Mikulás december 6-án 

délelőtt, ahol szintén finom édességekkel 

ajándékozta meg a gyerekeket. A gyerekek az 

óvodában tanult mikulásos énekekkel és 

versekkel is köszöntötték a Mikulást, de ügyesen 

elmondták a hittan órán tanult imádságokat, és 

kedves kis gyerek énekekkel is 

megörvendeztették őt (Szívem csendben az Úrra 

figyel, Kicsi katicabogár, Pillangó, ha lehetnék, 

órai imádságok pl.: Kicsi vagyok, Jó Atyánk 

Istenünk, Köszönjük Istenünk…).
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Adventi Örömhír Klub 

Az idén már adventi örömhír klubként tartottuk 

meg szokásos karácsonyi örömhír klubunkat. A 

névváltozást azért gondoltuk az idén fontosnak, 

mert az adventi időszakban készültünk, 

hangolódtunk a gyerekekkel a karácsonyra. A 

klub témája és címe: Boldog karácsonyt! 

Feltettük azt a kérdést, hogy egyáltalán mitől 

lehet boldog a Karácsony? Mi a jó abban, ha 

ajándékot kapunk, jókat eszünk, ha másnak jót 

kívánunk? Vajon mindannyiónkat ugyanaz tesz 

boldoggá?  

Ádám és Éva boldogan élt az Édenkertben 

Istennel, ahol mindenük meg volt a boldogságuk 

forrásához, de ők még is elszakadtak a boldogság 

forrásától, így mi is. Isten ezek után 300-szor 

ígérte meg, hogy el fog jönni a Szabadító. 

Ábrahámot, Dávid királyt Isten ígérete tette 

boldoggá. Jóval később angyalt küldött Isten egy 

fiatal leányhoz, egy olyan ígérettel, hogy 

hamarosan egy magzat kezd el növekedni benne, 

akinek Isten az Édesapja. A vőlegénye József is 

egy ígéretet kapott, hogy a születendő gyermek 

lesz az, aki megszabadítja az embereket a bűntől, 

és vezeti vissza Istenhez, a boldogság forrásához. 

Isten később angyalokat küldött a pásztorokhoz, 

mert számára fontos volt, hogy elsőként ők is 

hallják az örömhírt. Máriának sajnos a boldogság 

után a boldogtalanságot is meg kellett 

tapasztalnia, amikor Fiát a kereszten 

megfeszítették. A harmadik napon viszont a 

szíve ismét boldoggá vált, mikor feltámadt és a 

világ számára elhozta a bűnbocsánatot és az örök 

életet. Ha láthatatlanul is, de Isten be akar lépni 

az életünkbe, boldoggá akar tenni. Ezt a fajta 

boldogságot senki sem veheti el tőled, és minden 

rossz ellenére is ott lesz benned. Most már érted, 

mitől boldog a Karácsony? Attól, hogy Isten 

hatalmas szeretetére emlékezhetünk, amellyel az 

év minden napján boldoggá akar tenni. Ezért 

küldte el az első Karácsonyon Jézust, a 

csodálatos Szabadítót. 

Aranymondásunk: „Általa van szabad utunk… 

az Atyához” (Efézus 2,18). 

Az iskolásokkal a hatodik óra után sétáltunk fel a 

Közösségi Házba. Hála Istennek, hogy bár esős 

napnak ígérkezett, de amikor jöttünk fel a 

gyerekekkel már elállt a zivatar. Isten 

meghallgatta imáinkat. A gyerekek miután 

lepakolták táskáikat karácsonyi énekeket 

énekeltünk, imádkoztunk, majd meghallgatták a 

történetet. Akik odafigyeltek vetélkedőn is 

megmutathatták, hogy mire is emlékeztek a 

történetből és értékes és finom nyereményben is 

részesültek (cukorka, nyalóka). Barkácsoltunk, 

énekeltünk is. A gyerekek finom gyümölcsökkel 

és csokoládéval térhettek haza.  

Az óvodások számára az óvodai hittan óra 

keretében tartottuk meg a foglalkozást, ahol a 

gyerekek az éneklés után meghallgathatták a 

karácsonyi örömhírt, majd végezetül 

barkácsoltunk. Ők is kaptak egy kisebb 

ajándékot. Reméljük, hogy a karácsonyi 

jókívánság, így már valóban teljes szívükből 

hangzik a gyermekek szájából.
 

 

 

 

 

 

 

Adventi készülődés az Otthonban 

Szép hagyomány lett, hogy advent alkalmából 

négy héten keresztül adventi teadélutánt tartunk 

a lakótársaimmal. Sokat énekeltünk karácsonyi 

és adventi énekeket, felelevenítjük, hogy milyen 

adventi szokások, hagyományok vannak. Az első 

délutánon angyalkázásra is sor került, kihúztuk 

egymás neveit és az utolsó alkalmon egy-egy 

jelképes ajándékkal megleptük egymást. Minden 

alkalomra valami finom süteménnyel, 

gyümölccsel, szendviccsel, forró teával készült a 

konyha. Jó együtt lenni, közösen beszélgetni, 

feleleveníteni a régi emlékeket, szokásokat, 

praktikákat, szép és kedves élményeket a 

dolgozókkal együtt. Az egyik kedvenc énekünk 
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az Adventi hírnök friss fenyőág kezdetű ének, 

amit vidám szívvel szeretünk énekelni. Örömteli 

hangulatban teltek a délutánok, nagyon vártuk az 

újabb találkozásokat, és hogy vajon ki kit 

húzhatott. Találgattuk, kérdezgettük egymástól, 

volt, akit sikerült szóra bírni, de sokan 

megtartották az utolsó alkalomig a titkukat.  

A Magdaléneum számára minden évben 

cipősdoboz keretén belül kis ajándékot gyűjtünk 

a lakók (cukorka, keksz, csokoládé, tusfürdő, 

szappan…). Kis apróságokról van szó, de annál 

nagyobb szeretettel ajándékozunk, amit 

tiszteletes úr ad át a Magdaléneum vezetőjének 

Dr. Pótorné Ács Ágnesnek, aki továbbítja a 

lányok számára.  

Megköszönjük a szervezőknek az áldozatos 

munkájukat, hogy tartják bennünk a szeretet 

lángját. Bízunk benne, hogy jövőre is 

folytatódhat ez a kedves kis hagyomány.  

Jóni András idősek otthona lakója

 

 

 

 

 

Énekkar szolgálata

Az ünnep alkalmával a Sarepta dolgozói szép 

karácsonyi énekekkel készülnek az ünnepre.  

Szenteste: 1. Ó, áldott éj, melynek szerzője 

Esterházy Pál 

2. William J. Kirkpatricktól: Csak jászolágy 

várta 

3. Óh, Betlehem kis városa  

Karácsony 1. napja: 1. Dicsőség az Istennek (új 

Református Énekeskönyv 423. dicséret) 

2. Óh, jertek mind, ifjú, öregek (Szerző: Vargha 

Gyuláné, Hallelujah! Énekeskönyv 302. ének) 

3. Hóból az erdő (Füle Lajos: Visszajön című 

verse, melyet Mike József zenésített meg) 

4. Halld, mint zeng az egész ég: A Királynak 

dicsőség! (új Református Énekeskönyv 416. 

dicséret).   

 

Biztatunk mindenkit arra, hogy ezeket az 

énekeket keressék meg és hallgassák meg a 

Youtobeon áhítatos szívvel! 

Visszatekintő 

Január 1-én a Sarepta munkatársait és a 

presbitériumot újévi fogadásra vártuk a 

gyülekezeti házba a délelőtti istentisztelet után.  

Január 16-23-ig ökumenikus imahét volt 

gyülekezetünkben. Az idei hét anyagát és 

istentiszteleti rendjét a Közel-Keleti Egyházak 

Tanácsa állította össze. A napkeleti bölcsek 

történetének egy-egy mozzanata jelent meg 

minden este az igehallgató előtt. Vezérigéje: 

„Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, 

hogy imádjuk őt” (Máté 2,2). Minden este más 

igehirdetők szájából hangzott Isten Igéje. 

Február 9-én a presbitérium számvizsgáló 

bizottsága ellenőrzést tartott a Sarepta 

Református Idősek Otthonában és 

Egyházközségünkben. Megvizsgálták a kiadási 

és bevételi bizonylatokat, valamint a könyvelését 

tételesen átnézték.  

Február 25-én a Sareptában farsangi ünnepséget 

tartottunk. A járványhelyzetre való tekintettel 

csak zárt körben tehettük ezt meg. 

Március 9-én az Idősek Otthonában köszöntöttük 

a lányokat, asszonyokat egy mosollyal, egy 

verssel, egy kedves szóval, egy virágszállal és 

csokoládéval. 

Április 1-jén az alsó tagozatosoknak, 8-án a felső 

tagozatosoknak, 5-én az óvodások számára 

húsvéti örömhír klubbot tartottunk. A téma és 

központi üzenete: Jézus él!       

Április 2-án szombaton az őri konfirmandus 8. 

osztályból 8-an vettünk részt a nyíregyházi 

ifjúsági találkozón.  
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Április 6-án gyülekezetünkben egyházlátogatást 

végzett Vass László ibrányi lelkipásztor, 

egyházmegyei tanácsos. 

Április 26-án egyházközségünkben 

számvizsgálatot tartott Fazekasné Bakk Enikő 

egyházmegyei számvevő. 

Április 29-én anyák napi klubbot tartottunk az 

iskolás hittanosok számára a Közösségi házban. 

A gyerekek ügyesen egy kis igés dobozkát 

készítettek, amit dekorfigurákkal díszítettek fel.  

Május 1-jén a templomban és 2-án az idősek 

otthonában Dr. Pótor János igei szolgálattal 

köszöntötte az édesanyákat, nagymamákat, 

keresztanyákat. Az anyák napi klubbon készített 

igés dobozkákat itt adták át a gyerekek.  

Május 22-én kisvizsgát tartottunk 

templomunkban. 

Május 29-én konfirmáció volt 

gyülekezetünkben. Az ünnepi alkalomra 

feldíszített templomban népes gyülekezet előtt 

12 fiatal tett konfirmációi vizsgát és fogadalmat. 

Június 5-én Pünkösd vasárnapján a Jubileumi 

konfirmátlak találkozójára hívogatott a harang. A 

találkozón szép számban jelentek meg a 

meghívottak.  

Június 9-én gyereknap alkalmából köszöntöttük 

az óvodás gyerekeket.  

Július 24-én a Guliver színpad előadásában 

tekinthettük meg Békési János – Egy igaz ember 

című darabját, két fiatal tehetséges színész 

előadásában. 

Augusztus 1-7 között került megrendezésre a 

Gyermek és Ifjúsági Konferencia. Témája: 

Perzsa Tábor – történetek Eszter könyve alapján. 

A hét folyamán megismerkedtünk Eszter 

történetével, közösen énekeltünk, játszottunk és 

a gyerekek a tudásukat is próbára tehették. Jó 

visszaemlékezni a családi délutánra. Hálát adunk 

Istenünknek, hogy a szabadtéri istentiszteleten 

népes gyülekezet közösségében hangozhatott az 

Ige az Őrálló Dicsőítő Zenekar kíséretében. 

Péntek délelőtt a Guliver színpad előadásában 

láthattuk Békési János: A jó pásztor című 

darabot. Köszönjük a segítők önzetlen és értékes 

munkáját. Jövőre is várunk mindenkit! 

Augusztus 29-től szeptember 3-ig bűnbánati 

hetet tartottunk.  

Szeptember 4-én az Újkenyéri úrvacsorás 

istentisztelet keretében adtunk hálát az új 

kenyérért.  

Szeptember 16-án az Idősek Világnapja 

alkalmából köszöntöttük az idős testvéreinket a 

Sareptában.  

Október 31-én este reformációi istentiszteletet 

tartottunk a templomban, ahol a konfirmandusok 

is szolgáltak. 

November 6-án az Újbori úrvacsorás 

istentisztelet keretében emlékeztünk meg az 

elmúlt év novemberében, decemberében és az 

idei évben elhunytakról. Az alkalomra szeretettel 

vártuk a gyászolókat.  

December 4-én a gyermekistentiszteletre járó 

gyerekeket is meglátogatta a Mikulás és értékes 

csomaggal ajándékozta meg őket.  

December 5-én az Idősek Otthonában járt a 

Mikulás a lakók és dolgozók szép csomagot 

kaptak, majd tombola sorsolásra is sor került.  

December 6-án az óvodásokat is meglátogatta a 

Mikulás.  

December 9-én az általános iskola alsó tagozat, 

13-án az óvodás, 16-án a felső tagozatos 

gyermekeknek adventi örömhír klubbot 

szerveztünk, témája: Boldog karácsonyt! 

Anyakönyvi adataink a 2022. évben 

Keresztségben részesültek: Ilyés Attila, Bartha 

Krisztián, Bartha Tímea, Jakab Kende, Gergely 

Bella, Kádár Letti, Nagy Emma, Szabó Izabella, 

Juhász Ákos, Juhász Dávid, Bacsik Marcell, 

Molnár Áron, Demeter Benedek, Nedávnyi 

Hanna, Czomba Vivien 

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden 

szólítottalak, enyém vagy!” (Ézsaiás 43,1) 

Konfirmációi fogadalmat tettek: Bartha 

Krisztián, Botos Zsolt, Czine Gergő, Gál Dóra, 

Horváth Teodóra, Ilyés Bálint, Kálmán Bence, 

Kecskés Nóra, Magyar Eszter, Pethő László, 

Pincsák Gergő, Szegedi Sándor 

 

„Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg 

az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről 

vallást tettél sok tanú előtt.” (1Timóteus 6,12) 

Házasságkötésükre Isten áldását kérték: 
Jasinka János és Iván Anikó, Méhész Viktor és  

Nagy Barbara, Ilyés Zoltán és Bába Judit 

„Jobban boldogul kettő, mint egy: 

fáradozásuknak szép eredménye van.” 

(Prédikátorok könyve 4,9) 
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Halottjaink: Lakatos Roland, Sipos Miklósné 

szül: Kovács Ilona, Szabó Józsefné szül: Czomba 

Erzsébet, Czine Józsefné szül: Kiss Katalin 

Eleonóra, Miksi Béláné szül: Sepa Julianna, 

Szegedi Mihályné szül: Kállai Ilona, Czomba 

Miklósné szül: Szegedi Margit, Csiki Józsefné 

szül: Horváth Mária, Király Béla, Kovács István, 

Szegedi Gáborné szül: Kiss Anna, Faragó 

Sándor, id. Nagy András, Szilágyi Tibor, ifj. 

Nagy András, Pethő Zoltán, Gombita József, 

Tóth Károly, Papp Béláné szül: Kodácsi Etelka 

„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és 

utoljára megáll a por fölött.” (Jób 19,25) 

Nyílj meg előtte! 

Nem szükséges, hogy Jézust itt vagy ott keresd, 

ott van szíved ajtajánál. Áll és vár, hogy készen 

találjon, hogy magadhoz fogadd. Nincs szükség 

arra, hogy messziről hívjad: türelmesebben és  

 

ezerszer jobban vágyakozik utánad, mint ahogy 

te várod Őt. Nyílj meg előtte és akkor betér 

hozzád! 

Eckehardt mester

Karácsonyi látogatás 

(részlet) 

A férfi észrevette feleségének riadt rezzenését. 

Levette lábát a gázpedálról. A szitáló ködtől 

valóban síkos volt az út.  

- Köszönöm, Bélus. Tudod, félős vagyok.  

- Egyébként igazad van, itt besározták a 

traktorok az utat. Könnyen megcsúszhatunk, de 

hát szeretnék sötétedés előtt a mamáéknál lenni. 

Félek a falusi biciklistáktól, sötétben könnyen 

elcsaphatom őket.  

- Szombaton még iszogatnak is. Elibünk is 

dőlhet valaki. Jobb, ha vigyázol, egyik-másik 

kivilágítva sincs.  

- Ha nem kellene kivinnünk a karácsonyi 

ajándékokat, megspórolhattuk volna ezt az utat – 

mordult fel a férfi – tudod, mennyi dolgom van.  

- Illik, Bélám. Különben is régen voltunk náluk. 

Úgy várják évről évre ezt az ünnep előtti 

látogatást. 

- Éppen ez az illik, meg ez a karácsony. Már 

előre fázom tőle. Boltból ki, rokonokhoz be, 

rokonoktól ki, a templomba be, templomból ki, 

evéshez be, evésből ki, újabb asztalhoz be. 

Ringlispil. Fáraszt. Mire örülhetnék már 

viselkedni is alig tudok. Álmos vagyok és fáradt. 

Torkig jóllakott és fáj a gyomrom.  

- Ez van, együtt csináljuk. Tudsz jobbat? 

- Én elengedném karácsonyostól – dünnyögte a 

férfi és akaratlanul gyorsított. 

Az asszony nem akarta ingerelni. Elhallgatott. 

Az egyre ismerősebb tájakat nézte. Az elsuhanó 

jegenyéket, a régi tanyák helyén megmaradt 

akáccsoportokat. A szotyoláról gyermekkora 

jutott eszébe, s a karácsonyról egyik kisiskolás 

barátnője, aki elvitte a katolikus templomba éjféli 

misére. Ott látott először „Betlehemet”. 

Sziklaistállót, festett keménypapírból, agyag 

állatokkal, Máriával és ölében a Kisdeddel. 

Szinte érezte a tömjénillattal kevert 

gyertyafüstöt. 

- Azért a jászol, meg a kis Jézus hiányozna – 

szólalt meg váratlanul. 

A férfi értetlenül pillantott rá. Nem értette az 

összefüggést. Ismét az utat figyelte. Lassított, 

mert kanyar közeledett. Egyenesbe fordulva 

kérdezte csak meg: 

- Ha nem volna karácsony, hiányozna, így 

gondolod? 

- Igen. Meg a kis Jézus. 

- Volt idő, mikor még én is kerestem Jézust a 

jászolban. De előlem mindig eltakarták bizonyos 

pásztorok és kiskirályok. Máig sem látom 

tőlük… 

Keserű volt a hangja. Az asszony meglepetten 

nézett párjára. Eddig erről sosem beszélt neki. 

Tíz év után mennyi mindent nem tudunk meg 

egymásról – fájdult belé.  

Gyökössy Endre 

A magasságos Isten, aki érted is emberré lett,  

őrizzen meg Téged szeretetében. 

Ajándékozza neked a gyermek bizalmát,  

A kicsiség szépségét és erejét,  

A holnap reménységét, az ünnep békességét, 

és töltse be szívedet jelenléte örömével.

 (Karácsonyi áldás) 
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Karácsonyi imádság  

„Ments meg, Uram a karácsonyt.” Mert 

elüzletiesedett, az ajándék fontosabbá lett az 

ünneplés okánál, az üzleti nyereség lényegesebbé 

vált az embertársnál. Mert elgiccsesedett, a 

pásztorokról, angyalokról, jászolról és istállóról 

szóló romantikus, meseszerű történet távol van a 

valóságtól, és csak a vágyat sarkallja egy rosszul 

értelmezett szeretet után, mert komorrá vált, hisz 

ekkor még fájdalmasabb a szeretetlenség és 

durvaság, még kínzóbb a magány, még 

szomorúbb a szegénység és reménytelenség. 

Mert a közönyösség uralkodik a szívekben, az 

ünnep nem válik ünneppé, a mai pásztorokat már 

nem érdekli, nem mozgósítja az angyalok 

üzenete.  

Adj igaz karácsonyt szívünkbe! Hisz sok a 

feladat, sok az erőtlenség, hamis az 

értékrendünk, sok a bűn és nyomorúság, 

elveszettek vagyunk. Mozgósíts bennünket, hogy 

elinduljunk, adj erőt, hogy a ránk bízott üzenetet 

átadjuk. Add meg a felismerés és rácsodálkozás 

örömét, és add, hogy egész életünkben és 

éltünkkel dicsőítsünk téged egyszülött Fiadért, 

Jézus Krisztusért! Ámen. 

(Solymár Mónika) 

Túrmezei Erzsébet: Betlehemi beszélgetés 

  

Kis Jézusom, gyenge tested hidegtől remeg.  

Így szerzed meg drága áron üdvösségemet,  

Jászlad előtt térdelek és szavam esdve kérd:  

Mit adhatna hálás szívem szeretetedért?  

  

Semmit! Csak az angyalokkal énekeld nekem:  

Istennek a magasságban dicsőség legyen! 

Magam érted még mélyebben megalázom én  

Gecsemáné kertjében s a Golgota hegyén. 

  

Mégis, mégis drága Gyermek, hadd adjam Neked  

Hadd teszem kis jászlad elé minden kincsemet! 

  

Nekem adod? Hiszen ég-föld, s ami kincse van,  

mind az enyém: fénylő ezüst, csillogó arany! 

Mire való volna nekem, kincsed, aranyod! 

Add oda a szegényeknek és nekem adod! 

  

Kész örömmel teljesítem szent kérésedet.  

Mégis, mégis, mit adhatnék egyedül Neked?  

Mondd meg, drága égi Gyermek! Súgd meg 

szelíden! 

 

Meghasad a fájdalomtól másként a szívem.  

Hát megmondom bűneidet nekem adhatod! 

A rossz lelkiismeret, a kárhozatot! 

  

De mit akarsz te ezekkel, kisded Jézusom?  

Add nekem! Én mind magamra veszem 

vállalom! 

És cserébe tiszta szívet adok teneked;  

Tiszta szívet, békességet, örök életet! 

  

Kis Jézusom, szememben most hálakönny 

ragyog.  

Nem kérsz tőlem, semmi szépet, nemeset, 

nagyot, csak a rosszat!  

 

Fogadd hát el bűnös szívemet! 

És cserébe add a tisztát, add a tiedet! 

Még az örök életre is elég lesz nekem! 

Ott is téged dicsér érte hálaénekem! 

 

(Így beszélgetett a betlehemi  

gyermekkel Hieronymus egyházatya)

 

 

Kárász Izabella: Újévi fohász     

 

A hátunk mögött elsuhant az év, 

lelkünk a titkos jövőbe ha néz, 

annyira fél, és annyira remeg… 

– Uram, csitítsd a félő szíveket!  

 

Ne hagyd magára hívő keresztényt! 

Hozd el a békét, amit rég akart. 

A jövő évben Te jöjj velünk, 

áldd meg hazánkat, édes Istenünk! 

 

Uram, ne add, hogy újra jöjjenek 

véres csaták, és nagy ütközetek, 

Jöjj le a földre, és tegyél csodát, 

Szenteld meg, áldd meg e rövid imát!
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Karácsonyi Keresztrejtvény 

Fejtse meg a rejtvényt, majd a megjelölt függőleges betűkből összeolvasva megkapjuk a megfejtést! 

A megfejtéseket kérjük a lelkészi hivatalba eljuttatni 2023. január 12-ig. A megfejtők között január 

15-én, a délelőtti istentiszteleten ajándékokat sorsolunk ki. 

1. „Hála legyen az Istennek kimondhatatlan …”  

2. Így hívták Keresztelő János édesanyját?  

3. Keresztelő János édesapja.  

4. Ki volt Jézus születésekor a helytartó?  

5. Mária kinek volt a jegyese? 

6. Mi volt Zakariás foglalkozása?  

7. József kinek a házából és nemzetségéből származott?  

8. Jézust Immánuelnek nevezték, ami azt jelenti: Velünk az …  

9. Hol született Jézus?  

10. Kiknek mondta ezt az angyal? „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet.”  

11. „A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy …, aki bepólyálva fekszik a jászolban.”  

12. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy … Fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen”  

13. „… a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.”  

14. „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a … Atyjától száll alá”. 

15. Kik kérdezték? „Hol van a zsidók királya, aki most született?  

16. Az első összeírás rendeletét Augusztusz …. adta ki.  

17. Jézus azért jött a földre, hogy népét … a bűnből.  

18. Hol telepedett le József a családjával?  

19. Kitől fogant Mária fia Jézus? 

20. A bölcsek egyik ajándéka volt.  

21. „… meg, mert elközelített a mennyek országa!”  

          1.            

       2.               

           3.           

     4.                 

        5.              

          6.            

         7.             

           8.           

        9.              

          10.            

        11.              

      12.                

           13.           

           14.           

          15.            

       16.               

  17.                    

     18.                 

19.                      

        20.              

       21.               
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Kedves Gyerekek!  

 

A ti számotokra is készültünk egy kis rejtvénnyel! 

A betűk alatt pontokat láttok, amik össze vannak 

kötve. 

Fejtsétek meg a titkos betűláncot! 
 
Ha sikerült akkor jutalmul ki is színezheted ezt a         

képet is! 

 
  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánló 

Biblia Gyerekeknek (androidos és iphoneos telefonokra, táblagépekre) 

Az interaktív kalandok és gyönyörű animációk révén a gyerekek felfedezhetik a Biblia nagy 

történeteit. A Gyermekbiblia alkalmazás  örömteli élmény, melynek célja, hogy ösztönözze a 

gyerekeket, hogy újra és újra visszatérjenek. Ez az egész életen át tartó Isten szeretete. Mindig újabb 

és újabb történetek, tartalmak érhetőek el. Jellegzetességei: 

- Könnyű, gyerekbarát navigáció. 

- Színes illusztrációk. 

- Érintéssel aktivált animációk. 

- Vonzó, interaktív tartalom, amely 

életre kelti a Bibliát. 

- Szórakoztató tények és 

tevékenységek, melyek segítenek a 

gyerekeknek emlékezni arra, amit 

tanulnak. 

- Különleges kihívások, amelyek 

segítségével jutalmak szerezhetőek. 

- Folyamatosan frissülő tartalmak. 
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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. 
 

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 

 

Legátusunk bemutatkozik 

Áldás Békesség! Orbán Máténak hívnak.  

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

ötöd éves teológus-lelkész szakos hallgatója 

vagyok. Kárpátaljáról származom, egy 

határmenti községből, Benéből. Édesapám 

református lelkész. 

Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy 

Karácsony ünnepén az őri és a rohodi református 

gyülekezetben hirdethetem Isten igéjét. 

Szeretném tolmácsolni Püspök Úr és Rektor Úr 

üdvözletét a gyülekezet felé. 

A találkozásig is szeretettel és áldáskívánással: 

Orbán Máté

Juhász Gyula: Betlehemes ének 

Ó, emberek, gondoljatok ma rá,  

Ki Betlehemben született ez este  

A jászol almán, kis hajléktalan,  

Szelíd barmok közt, kedves bambinó,  

Ó, emberek, gondoljatok ma rá:  

Hogy anyja az Úr szolgáló leánya  

És apja ács volt, dolgozó szegény  

S az istállóban várt födél reájuk.  

 

 

 

Ó, emberek, gondoljatok ma rá,  

A betlehemi kisded jászolára,  

Amely fölött nagyobb fény tündökölt,  

Mint minden várak s kastélyok fölött.  

Ó, emberek, gondoljatok ma rá,  

Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz,  

A kerek föld mindegyik gyermekéhez  

Egy üzenettel jött: Szeressetek!  

Ó, emberek, gondoljatok ma rá!  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lelkészi hivatal nyitvatartási rendje hétköznapokon 9 és 11 óra. 

További elérhetőségeink: telefon: 06-44/385-250 

e-mail: potorjanos@freemail.hu 

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

Facebook: Őri Református Egyházközség 

A Sarepta Református Idősek Otthona elérhetősége: telefon: 06-44/385-560 
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Ünnepi alkalmaink 

December 19-23-ig  

Bűnbánati hét 
1730 Úrvacsorai előkészítő istentisztelet a gyülekezeti házban 

December 23. Péntek 1030 
Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek számára házi 

úrvacsora előre bejelentett igény szerint 

December 24. Szenteste 

(Szombat) 
1730 Istentisztelet a templomban a legátus szolgálatával, 

gyerekek és énekkar műsora           

December 25. (Vasárnap) 

Karácsony I. napja 
 830 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. (Hétfő) 

Karácsony II. napja 
 830 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 

(Szombat) 
1730 Istentisztelet a templomban 

Január 1. Újév (Vasárnap) 1030 Istentisztelet a templomban 

Rendszeres gyülekezeti alkalmaink 

 

Vasárnap    830 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 1400 Bibliaóra a Sareptában 

ALKALMAINKRA MINDENKIT 

SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK! 

 

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS 

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN 

KEDVES OLVASÓNKNAK! 
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Betlehemes… 

Mikulás járt az oviban… 

Mikulás járt az otthonban… 

Reformáció 


