
Karácsonyi csendességben 
 
„Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem 
mindnyájunkért odaadta, hogyne 
ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” 
Róma 8,32 
A közfelfogás az, hogy Karácsony az 
ajándékozásnak az ünnepe. Megható, hogy 
ilyenkor szinte minden emberben megmozdul 
egy kis szeretet és igyekszik kisebb-nagyobb 
ajándékkal, valami aprósággal kedveskedni, 
örömet szerezni a másiknak. És méghozzá az a 
különös, hogy ez alkalommal még a köteles 
anyagi áldozattól sem szoktunk visszariadni, 
hogy örömet okozzunk másoknak. Szinte az 
egész földkerekségen végigcsap valami különös 
szeretethullám, amely kisebb-nagyobb 
ajándékozásban éli ki magát. 
De vajon eszetekbe jutott-e már az, hogy miért 
éppen Karácsonykor? Mert nem véletlen ám ez! 
Én meg vagyok győződve róla, hogy ez a nagy 
általános karácsonyi ajándékozgatás 
tulajdonképpen egy akaratlan utalás és egy 
öntudatlan visszaemlékezés arra a legnagyobb 
szeretetre, amellyel Isten ajándékozta meg ezt a 
földi világot, az első Karácsony alkalmával, a 
Jézus személyében. Azóta is az igazi, a 
legnagyobb karácsonyi ajándék nem az, amit ott 
találtál selyempapírba csomagolva a feldíszített 
fa alatt, hanem az a Valaki, Akire minden más 
egyéb ajándék utal és mutat: Jézus! Íme, Pál 
apostol azt mondja, hogy “Isten az Ő tulajdon 
fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért 
odaadta!” Isten a szó szoros értelmében 
megajándékozta ezt a földi világot Jézussal. 

Joó Sándor ref. lelkész 1969. Karácsonyán 
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Karácsonyi ima 
 
Te nem csak ott fenn a mennyekben, de itt vagy a földön is, 
közöttünk, nem csak nagy és hatalmas Isten vagy, de 
hozzánk hasonlóvá lettél, megalázott por emberré, te nem 
csak uralkodni akarsz felettünk, de nekünk szolgálni, te nem 
akartál örökre a mennyben maradni, hanem Jézusban 
emberré lettél, alászálltál, közöttünk éltél, és érettünk 
meghaltál. 
Szent Fiadban, a mi üdvözítő Urunk Jézus Krisztusban nem 
kevesebbet, mint saját magadat ajándékoztad nekünk, hogy 
mi egészen a tieid lehessünk. Kivétel nélkül mindnyájunkért 
tetted ezt, jóllehet erre mi mindnyájan érdemtelenek 
vagyunk. Mit is tehetnénk mást, hogy csodálkozunk, 
örvendezünk, hálásak vagyunk, és elfogadjuk azt, amit értünk 
tettél. Ámen  

Karl Barth karácsonyi imádsága 

 

Dutka Ákos: 

Karácsonyi beszélgetés az 

Úr Jézussal 1923-ban 

 
Ha e beteg, bolond világra  

Uram, még egyszer megszületnél,  
Bár milliónyi templomod van,  

Kezdhetnél megint Betlehemnél.  
Szalmajászolnál rangosabb hely  

Uram, tenéked ma se jutna:  
Soha messzibb a Te országod,  

„Miatyánkod” bár mindenki tudja. 
Ha így jönnél Názáretből  

Sápadtan, fázva, december este,  
Az ügyefogyott szenvedőkhöz  

Párizsba, vagy Budapestre,  
S leülnél az éhezők közt  

S abból, amit valaha mondtál  
Mesélnél új vigasztalásul –  
Elfognának a tizedik szónál. 

Mondjál csak új Hegyibeszédet  
S amit mondtál a gazdagokról  
S ha gyűlnének az elhagyottak  
S szólnál az Írás-forgatókról  

S ha megpróbálnád Uram még egyszer  
Az Embert rávenni Szeretetre –  

Internálnának, esküszöm rá,  
Ha nem is vernének mindjárt keresztre. 
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Adventi kézműves délelőtt 
A közös ünnepi készülődés és az együtt alkotás örömét élhette át tizenöt lelkes 
fiú és leány, öt édesanya és nagymama, akik december 14-én, szombaton, 
kézműves délelőttön vettek részt gyülekezetünkben.  Szinte minden gyermek 
keze alól kikerült egy-egy aranyhajú angyal. Igaz, hogy ezek a papír-angyalok 
nem vihetik a jó hírt, de készítőiket és családtagjaikat emlékeztetik a karácsonyi 
örömhírre. Ezen kívül színes mécses-tartókat, kreatív papír-díszeket, mintás kő-

díszeket készítettek a 
gyerekek. Volt, aki 
szüleire, családtagjaira 
gondolva ajándéknak 
szánta a kész műveket, 
mások az otthonukat 
és a karácsonyfájukat 
szerették volna 
szépíteni velük.  
Míg a kezeink 
dolgoztak, közben 
karácsonyi énekekkel 
és versekkel már egy 

kicsit a szentesti hangulatot idéztük.  
Igazi felüdülést jelentett az idő közben megérkező frissen sült tepertős pogácsa, 
a finom édes sütemények és gyümölcsös üdítők, amiket ezúton is nagy 
szeretettel köszönünk meg.  
Azt hiszem a szebbnél szebb alkotásokkal távozó mosolygó arcok magukért 
beszéltek. Óvodás és hetedikes, édesanya és nagymama egyaránt vihetett haza 
valamit. S ha nem is valamilyen díszt, a közösség jó élményét biztosan.  

 Szabóné Kovács Márta 

2. oldal 

Karácsonyi keresgető 
Az alábbi betűdobozban Karácsony ünnepéhez kapcsolódó szavak rejtőznek. Ezeket vízszintesen balról jobbra és jobbról balra, illetve 

függőlegesen fentről lefelé és lentről felfelé olvashatod el. A rejtvény alatt felsorolt szavakat kihúzva az ábrából, a maradék betűkből két szót 

rakhatsz ki. Ez a két szó elárulja miért is érdemes ünnepelni! 

Ha a rejtvényt helyesen megfejtve elhozod gyermek-istentiszteletre, jutalomban részesülsz! 

 

E K S G N F T J Ő C G 

G É Z Á B É K E R S É 

Á D Í B M N A L E O S 

S N V R I Y D H T D Ő 

D Á Z I R T Á I F A S 

Á J M E H E L T E B C 

M A M L A E S S S G I 

I B Ö L C S E K Z A D 

H E R Ó D E S H Ó L J 

R Á Ö R Ö K C Á J L Ó 

Y L Á R I K N L T I S 

I O E M Á R I A Ú S Á 

E M B E R Ú K E S C G 

Betlehem, hála, béke, fény, jel, dicsőség, szív, ember, 
kincsesláda, örök, bölcsek, út, ajándék, jóság, Mária, 

József, Gábriel, Heródes, öröm, Úr, mirha, csillag, király, 
álom, csoda, hit, imádság, erő 

 

 

 

 

 
 

 

2. Mikor az a csillag kigyúl, 

A többi mind elhalványul, 

Ő előtte minden térde hull. 

 

 

3. Ahol Annak fénye árad, 

A halálból élet támad, 

A gonosznak híre sem marad. 

 

 

4. Ébredjél föl, aki alszol, 

Támadjál föl a halálból, 

S fölragyog majd néked a Krisztus. 
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Gyermek-

istentisztelet 

Egyházközségünkben 
 
Gyülekezetünkben lelkes szülők, nagyszülők 
vállalták, hogy gyermek-istentiszteleten is 
szolgálnak. Az egyik házaspár így tekint vissza 
az első év tapasztalataira. (Szerkesztőség) 
 
Bizonyára már sokan értesültek róla, hogy minden 
vasárnap 10.30 órai kezdettel a felnőtt 
istentisztelettel egy időben, gyülekezetünkben gyermek istentisztelet tarttatik. Az alkalmak 2013 januárjában indultak Nagy 
József tiszteletes úr szervezésében szülők bevonásával. Hála Istennek 2013 szeptemberétől új lelkészeink is tartják a 
gyermek istentiszteleteket felváltva a szülőkkel. Ez azért jó mert a gyermekeknek meglepetés, hogy mikor ki tartja és nem 
„unnak rá” egy-egy személyre, és ahány ember annyi féle módon tudja nekik átadni a hitét. A gyermekek természetesen 
bármelykőnket nagyon szívesen, a nekik Istentől adatott őszinteséggel és bizalommal fogadnak. Bevalljuk őszintén, amikor 
arról volt szó, hogy gyermek istentisztelet lesz gyülekezetünkben egy kicsit ódzkodtunk ellene, mert szerintünk a 
gyermeknek is a templomban a felnőttek között van a helye, hogy tanuljon fegyelmet, rendet, tiszteletet, csendben maradni, 
stb..(Nekünk, annak idején nem volt lehetőségünk gyermek istentiszteleten részt venni) Amióta tartjuk a gyermek 
istentiszteleteket nagyon megváltozott a véleményünk. Látva azt, hogy a gyermekek milyen szívesen jönnek az alkalmakra, 
milyen tágra nyílt szemekkel és őszinte figyelemmel hallgatják a történeteket, szinte „isszák” Istennek Igéjét. Nagyon 
aktívak az alkalmakon, nagyon befogadó készek. Látva azt, hogy ebben a korban milyen fontos információkhoz lehet 
juttatni gyermekeinket: Istenről, Jézusról, a Bibliáról, református magyarságunkról, egyáltalán az életről az ő 
szemszögükből nézve is, nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezek az alkalmak meg legyenek tartva minél több gyermek 
részvételével. Ha több gyermek van ott az istentiszteleten, akkor talán még jobb a hangulat még aktívabbak, még jobban 
„pörögnek”. Mindezekért buzdítunk, hívunk miden gyermeket, látogasson el vasárnaponként gyermek istentiszteleti 
alkalmainkra! Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kis gyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az 
Istennek országa” (Márk: 10.14) 

       (egy szerető szülőpár) 

3. oldal 

Hálaadással tekinthetünk vissza az elmúlt évre. A következő beszámolók csak egy kis ízelítőt adnak 
abból, hogy mi minden történt ebben az éven gyülekezetünk életében. Mivel feleségemmel csak 
szeptember elseje óta szolgálunk a gyülekezet közösségében, ezért nem tudjuk felmérni a teljes évet, 
de látjuk és tapasztaljuk, hogy gyülekezeti élet nem szűkölködik Isten áldásaiban. Örülünk, hogy idén 
is megérezhették ezt közösségünk tagjai, és bekapcsolódtak az Ő munkájába. Ha ujjhegyre 
szeretnénk szedni, hogy kik teljesítettek valamilyen szolgálatot, nem lenne elég hely név szerint 
felsorolni, annyi mindennel segítettük egymás életét. Köszönjük Gondnokunk és a presbitérium 
áldozatos, segítőkész munkáját, akik minden szervezési munkához önként és elsőnek jelentkeznek. 
Hálás szívvel gondolunk arra a négy önkéntesre, akik gyermek-istentiszteletet tartanak. Köszönjük 
azok szolgálatát, akik templomunk és környezete alakításában, szépítésében részt vettek; akik zenei 
vagy valamilyen más irodalmi/művészi szolgálattal gazdagították a közösséget. Köszönjük a 
szeretetvendégségekre felajánlott ételeket, süteményeket. Hálásak vagyunk a különböző programok 
előkészítésében, lebonyolításában végzett szolgálatokért. Örülünk, hogy adományokkal is sokan 
hozzájárultak gyülekezetünk fenntartásához, céljainak megvalósításához. Sokan imádságaikban 
hordozták gyülekezetünket, köszönet ezért a felbecsülhetetlen szolgálatért.  
 

 

 

Visszatekintés a 2013-as évre 



 

NYÍRTELEKI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ezen a nyáron Nyírtelken is megnyíltak a 
„hittanos-napok” kapui, ahol a hittanos 
gyermekek, a konfirmált fiatalok, és a 
gyermekistentiszteletre járó gyermekek léptek 
be.  
A három napon kincskeresőkké váltunk 
gyermekek és segítők. Nem csak az udvaron 
keresték a gyermekek az elrejtett „kincseket”, 
hanem napról napra az Ige körül is. 
Beszélgettünk a szántóföldbe rejtett kincsről, a 
magvetőről, az elveszett és megtalált bárányról, 
és a természet kincseiről, amelyeket Istentől 
kaptunk ajándékba. Énekekkel, imádságokkal és 
aranymondásokkal gazdagodtak a gyermekek, és 
mindazokkal az elkészített kincsekkel, amelyek a 
kezük között született meg: a hála – virág, 
amelyre felkerült, hogy számukra mi a kincs, és érték;  a gyöngyből fűzött karkötők;  a báránykás tartó pet-
palackból; a decoupage technikával díszített kövek, melyekre a természet értékei közül kerültek képek;  és a 
csoportunkat ábrázoló plakát, mely arra emlékeztet minket, hogy mindnyájan Isten báránykái vagyunk. Egy 
„akadályverseny” keretében ismereteikről számot is adhattak a gyermekek.  A hét zárásaként az ökotáborba 
kaptunk meghívást, ahol a gyermekek nagy kedvvel játszottak, énekeltek, meséltek, s valóban a természet 
értékeit csodálhatták meg.  
A hittanos napokról a gyermekek és segítőik a vasárnapi istentiszteleten tettek bizonyságot, hogy így a 
gyülekezet tagjai is részesévé váljanak annak az élménynek, ami a miénk lehetett ebben a 3 napban.  
Köszönet minden segítőnek a tanításért, a kézműves foglalkozásokban a segítőknek, köszönet, azért a 
„háttérmunkáért”, hogy mindig került finom falat a megterített asztalra, és hogy egész napra kijutott a 
finomságokból.  
Köszönet az elmondott imádságokért, és az anyagi támogatásért. S legfőképpen legyen dicséret azé az Istené, 
aki megengedte, hogy gyermekeinkkel így is találkozzunk, hogy így is együtt legyünk Isten igéjével, és 
tanuljunk egymástól, egymásról, mint Isten drága kincsei ebben a világban. SDG 

Dancsházi Ildikó 

4. oldal 

SZERETETHÍD  
 

Önkéntes napra gyülekeztek a reformátusok Nyírtelken. 
Ezen a napon megélhettük újra, hogy egy testnek tagjai 
vagyunk, és hogy minden tagnak megvan a maga 
funkciója, ahogyan nekünk is képességeink, tudásunk 
szerinti feladatunk, küldetésünk. Így a közös szolgálat édes 
ízét tapasztaltuk meg abban, hogy a templom, és 
gyülekezeti ház körül munkálkodtunk: takarítottunk, 
kertészkedtünk, parkot rendeztünk, épületet javítottunk, 
kerítést festettünk. 
Áldott legyen az Úr a közös szolgálatért!  

Dancsházi Ildikó 
 

„Kapuk nyíljatok…” 
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Egyházmegyei 

csendeshét 

 
Gyülekezetünk aktívan részt vesz az 
egyházmegye életében. Az éves csendes-
pihenő héten 6 fővel képviseltette magát 
Berekfürdőn. Szűcs Dénes gondnokkal az 
Európa Rádió is készített interjút, aminek 
itt szerkesztett változata olvasható (szerk. 
megjegyzése).  
 
Gyülekezetünkből hatan jöttünk el: egy 
presbiter a feleségével, én is a 
feleségemmel, és a lelkészházaspár. Egy 
nagyon szépen felépített hét van 
mögöttünk. Minden reggel tornával 

kezdődött a nap, majd a reggeli után énektanulással egybekötött reggeli áhítat követezett. A nap 
különböző témájú előadásokkal folytatódott. Volt előadás a kátéról, és annak történetéről, de 
találkozhattunk afrikai misszionáriusokkal is, akik beszámoltak munkájukról, életükről. Sok mindennel 
foglalkoztunk, ami az Úr Isten dolgaival kapcsolatos. Ebéd után lehetőség volt kikapcsolódásra. Mi 
általában a fürdőbe mentünk ilyenkor, majd vacsora után esti áhítaton és közös foglalkozásokon 
vehettünk részt. Úgy gondolom, hogy ezek a programok mindenkinek kielégítőek voltak. 
Gyülekezetünk életében is előrelépés lesz ez a hét, mert ha hazamegyünk, nagyon jó élményekkel 
számolunk majd be. Nagyon sok áldásban volt részünk, hitünkben erősödtünk. Akik itt voltunk, 
eldöntöttük, hogy - ha Isten is éltet minket - sokkal több embert fogunk elcsábítani a következő évben.  

 

5. oldal 

Családi nap - a lelkész szemszögéből 

Idén ősszel másodjára került megrendezésre gyülekezetünkben a családi nap.  
Szeptemberben elsején kezdtük meg a gyülekezetben a lelkészi szolgálatot, tehát mindössze egy pár 
hetes közös út állt mögöttünk, mégis istentiszteletek előtt és után egyre gyakrabban szegeződött 
nekünk a kérdés: mikor lesz a családi nap. Nem volt egyszerű erre a kérdésre válaszolni, hiszen még 
csak a neveket és a helyet próbáltuk minél jobban megismerni. Egy családi napot pedig jó 
gyülekezetismerettel lehet szervezni. Mivel a presbitérium nagyon biztatott minket, október első 
szombatjára tűztük ki első ilyen közös alkalmunk időpontját. Az előkészítés nagyban meghatározza 
az egész nap hangulatát, ezért nagy izgalom volt bennünk. Nem tudtuk, hogy kire miben lehet 
számítani. A lelkész nagyon sok mindenhez érthet, de nem tud minden területet lefedni. Mi sem 
értünk mindenhez és nem is tudunk mindent megcsinálni, így nagyon örültünk, amikor kiderült, 
hogy sokan vannak, akiknek fontos a családi nap. Jó volt látni, hogy kérdezésünk nélkül három 
szakács is jelentkezett, így ebédre ehettünk halászlevet, paprikás krumplit és gulyást is. Ugyanígy a 
terep előkészítésére is sokan jelentkeztek, illetve volt, aki a meghívó szerkesztését vállalta, s több 
sütemény-felajánlást is kaptunk. Nekünk így csak a programokat kellett kitalálni és lebonyolítani. Bár 
hideg reggelünk volt, mégis a nap folyamán körülbelül 80 fővel voltunk együtt. Énektanulással, 
áhítattal, játékos vetélkedővel, ebéddel, kézműveskedéssel, beszélgetéssel együtt egy nagyon szép 
napot tudhatunk magunk mögött. Jó volt látni azt, ami manapság olyan ritkán valósul meg a 
mindennapi életben: több generáció énekelt, vetélkedett, beszélgetett, ebédelt, alkotott együtt.  
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6. oldal 

Fájó szívvel vett búcsút gyülekezetünk Molnár Károlytól 
(90 évet élt) és Győri Józseftől (58 évet élt).  

Az Úr adjon vigaszt a gyászolóknak! 
 

köszönet 

 
2013. január végéig szolgált egyházközségünkben Nagy 
József lelkipásztor, akit a Nyírpazonyi Református 
Egyházközség hívott meg lelkipásztorának.  
Februártól Dancsházi Ildikó végezte a lelkészi 
szolgálatot, aki kedves ismerősként tért vissza a 
gyülekezetbe. Szeptembertől az addig is általa pásztorolt 
Kálmánházi Református Missziói Egyházközség 
lelkésze.  
 

Hálásak vagyunk lelkész-elődeinknek, hogy 
hűséggel vezették a gyülekezetet. 

 

Idén kereszteltük… 
  
Jávorszki Zalánt, Jávorszki József és Eszenyi 
Henrietta első fiúgyermekét, valamint  
 
Orgován Jázmin Csillát, Orgován Sándor és 
Balogh Melinda első lánygyermekét.  
 
Karácsony másodnapján kereszteljük majd 
Tóth Zorkát, Tóth Zsolt és Tóth-Szűcs Lívia 
első lánygyermekét.   

Isten áldja meg a gyermekeket és 
családjaikat! 

 Hitüket konfirmáció alkalmával  
erősítették meg: 

Szabó Alexandra, Papp Dávid, Volfné 
Szabó Anikó, Drabanczné Szabó Erzsébet.  

Isten adjon erőt elhatározásuk 
megtartásához! 

 

Hírek gyülekezetünk 

életéből 

Hitoktatás 
 
Ősztől az óvoda mindkét telephelyén beindítottuk a hitoktatást. 
Az iskolás gyermekeknek az eddigiekhez hasonlóan továbbra is 
minden évfolyamon lehetősége van hittanórára járni.  
Ősszel több, mint harminc hittanos iratkozott be 
egyházközségünkhöz tartozó iskolában, óvodában zajló 
hitoktatásra.  
 

Nyírteleki Református Missziói 
Egyházközség 

4461 Nyírtelek Tokaji út 38. 
 

lelkészek: 
Szabóné Kovács Márta (30/ 9247307); 

Szabó Pál (30/9870677) 
 

email: nyirtelek@reformatus.hu 
Bankszámlaszám: 

10404405-00011982-00000001 
 
A szerkesztőség tagjai: Szabóné Kovács Márta, Gáti 
János, Koppány István, Szabó László, Szabó Pál  

 
(Szeretettel látjuk a további írni vágyó 

önkénteseket.) 

 

Mindenkit szeretettel várunk gyülekezeti 
alkalmainkra! 

 
Állandó alkalmaink:  

 vasárnaponként 10:30-tól istentisztelet,  

 vasárnaponként 10:30-tól gyermek-

istentisztelet 

 havonta bibliakör 

Lelkészeink szívesen látogatnak családot, végeznek 
lelkigondozást. 

 
Keressük azokat, akik szeretnének részt venni közösségi 
életünk szervezésében, legyen szó hitmélyítő alkalomról, 
sportolásról, kulturális programról.  
 


