
IMÁDSÁG 
Urunk, Istenünk!  

Te alászálltál a mélybe, hogy bennünket felemelj. Szegénnyé lettél érettünk, 

hogy gazdagok lehessünk. Hozzánk jöttél, hogy feléd indulhassunk. Olyanná 

lettél, mint mi, emberré, avégre, hogy felemelvén minket, részesülhessünk az 

örök életben. Mindez ingyen kegyelemből van, a te akaratod szerint, szent 

Fiadban, a mi üdvözítő Urunk Jézus Krisztusban. Kérünk, Téged, jöjj közénk és 

állj meg a középen! Szentlelked ereje által mutasd meg és nyisd meg előttünk az 

utat, hogy saját szemünkkel láthassuk a világosságot, mely e világra jött, és 

hogy életünk cselekedeteivel tehessünk bizonyságot rólad. Ámen  

(Karl Barth imája) 
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Babits Mihály: 

 

Csillag után 

 
Ülök életunt szobámban,  

hideg teát kavarok…  

Körülöttem fájás-félés  

ködhálója kavarog.  

Kikelek tikkadt helyemből,  

kinyitom az ablakot  

s megpillantok odakint egy  

ígéretes csillagot.  

Ó ha most mindent 

itthagynék,  

mennék a csillag után,  

mint rég a három királyok  

betlehemi éjszakán!  

Gépkocsin, vagy teveháton –  

olyan mindegy, hogy hogyan!  

Aranyat, tömjént és mirhát  

vinnék, vinnék boldogan.  

Mennék száz országon át, míg  

utamat szelné a vám.  

„Aranyat tilos kivinni!”  

szólna ott a vámos rám.  

„Tömjént meg, ami csak van,  

az mind kell, az itteni  

hazai hatalmak fényét  

méltón dicsőíteni.”  

Százszor megállítanának, –  

örülnék, ha átcsúszom:  

arany nélkül, tömjén nélkül  

érnék hozzád, Jézusom!  

Jaj és mire odaérnék,  

hova a csillag vezet,  

te már függnél a kereszten  

és a lábad csupa seb,  

s ahelyett hogy bölcsőd köré  

szórjak tömjént, aranyat,  

megmaradt szegény 

mirhámmal,  

keserűszagú mirhámmal,  

kenném véres lábadat.  

 

"…aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent 

az angyaloknak, hirdették a népek között, hittek benne a világon, 

felvitetett dicsőségben." 

(1Timóteus 3,16) 

 

Karácsonyi köszöntő 
“Isten megbékéltetett minket önmagával Krisztus által.” 

(2Korinthus 5:18) 

Isten Fia azzal, hogy emberként megszületett, megtette az első 

lépést a kereszthez vezető úton… nem állt meg a kereszthez vezető 

úton. 

Szerette a szegényeket, gyógyította a betegeket, istenfiúságának 

jeleként olykor hatalmas csodákat is tett, békességet adott az övéinek, 

de a kísértőnek mindhárom esetben nemet mondott. Jól tudta, hogy 

éhezve és szegényen nehéz az élet; hogy szüksége van mindenkinek egy 

kis szórakoztató pihenésre; hogy nagy kincs az emberek és a népek 

között a béke. De azt is tudta, hogy mindezeknél felülkínálhatatlanul 

fontosabb a mennyei Atyával való megbékélés. Hiszen anélkül a 

felsorolt javak sem szerezhetők meg valóságosan és tartósan. Az 

Atyával való megbékélésünknek pedig az Ő szenvedése és kereszthalála 

az ára. Sehogy másként nem szerezhető meg. 

Jézus születésének körülményei – nemcsak Istenhez – emberhez 

is méltatlanok. Értünk vállalt megaláztatása és szenvedése már 

Betlehemben elkezdődött, majd a Golgotán vált teljessé. Erre csak 

egyetlen válaszunk lehet megfelelő: Uram, felajánlom neked az 

életemet. 

Pálhegyi Ferenc 



 

Rövid visszatekintés - Gyereksarok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. oldal 

Kedves gyerekek! 

Aki a rejtvényt helyesen megfejtve elhozza gyermek-istentiszteletre, januárban jutalomban részesül. 

Jó fejtegetést! 

 

Rövid visszatekintés 
 

Az elmúlt évben Isten kiáradó és rajtunk túlcsorduló szeretetét élhettünk meg. Hálásak vagyunk, hogy mindezt 

közösségben oszthatjuk meg. Minden vasárnap istentiszteleti közösségben voltunk együtt. Jó pár évvel ezelőtt ez 

még elképzelhetetlen volt, ma már természetes része a nyírteleki reformátusok életének is. Minden istentisztelettel 

párhuzamosan gyermekeknek, a hozzájuk lehető legközelebb álló módon, gyermek-istentiszteletet tartottunk. A 

Pünkösdtől - Karácsonyig eltelt időszak legfontosabb eseményeiről ebben a hírmondóban lehet olvasni, míg az év 

első feléről korábbi számainkból lehet tájékozódni. Ezért külön nem emelek ki semmilyen eseményt. Viszont 

látványban és közösségi épülésünk szempontjából mindenféleképpen meg kell említeni, hogy parókiának alkalmas 

épülettel gazdagodott a gyülekezet. Abban bízunk, hogy Istennek tervei vannak a református közösséggel. A 

lelkészi visszatekintés során hálával emlékezünk meg azokról, akikkel együtt élhettük meg ezt az évet. Név szerint 

hosszú lenne felsorolni, hogy kik és hogyan segítették gyülekezeti közösségünket. Hálásak vagyunk, hogy önként, 

hűséggel jöttünk ebben az évben gyermek-istentiszteletet tartani. Köszönjük a templom takarításában, a környezet 

alakításában mindig segíteni kész kezek munkáját. Örülünk, hogy voltak, akik versmondással, igeolvasással, 

zenéléssel szolgáltak közöttünk. Köszönjük a szeretetvendégségre felajánlott és elkészített finomságokat. Hálásak 

vagyunk a különböző programjaink előkészítésében, szervezésében végzett szolgálatokért. Hálásak vagyunk, hogy 

már a világhálón keresztül is erősíthetjük összetartozásunkat, és másokat is megszólíthatunk. Köszönjük az 

adományokat, melyekkel fenntartásunkhoz és közös céljaink eléréséhez oly sokan hozzájárultak. Köszönjük, hogy 

sokan imádságaikban hordozzák a gyülekezetet. Az egymásért végzett szolgálatban válhatunk áldássá, Isten 

eszközeivé. „Jutalmam, hogy tehetem”- szól a diakonisszák jelmondata. Kívánom, hogy egyre többen élhessük át e 

mondat mélységeit.  

 
 

 



Pünkösdtől - Karácsonyig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

KIRÁNDULÁS 
 
 

2014. augusztus 2-án 39 fővel kirándulni indult 

gyülekezetünk. Gönc és Vizsoly nem csak a 

reformátusoknak, hanem minden magyar embernek 

fontos 

emlékhely, 

hiszen itt készült 

el és itt 

nyomtatták ki az 

első teljes 

magyar fordítású 

Bibliát 1590-ben. 

Ez a Károli 

Gáspár féle 

fordítás, mint 

ahogy más 

népeknél is az 

első anyanyelvi kiadás, meghatározó a nép 

nyelvhasználatában. A Vizsolyban található Árpád-kori 

templom méltón őrzi évszázados kincsét, a Bibliát. A 

délután folyamán a Boldogkői várat is meglátogatta a 

gyülekezet. A kirándulás állomásai között kiváltképpen 

nagy érdeklődést váltott ki egy kicsi falu református 

gyülekezete. A lakosságának több mint felét elvesztő 

Göncruszka tipikus borsodi falu, ahonnan a fiatalok 

elvándorlása miatt még a helyi iskolát is be kellett 

zárni. Isten gyülekezetet megerősítő munkája gyógyító 

hatással volt a falu életére is. A tíz éves munkát nem 

láthatta gyülekezetünk, csak az eredményét. A kicsivel 

több, mint hatszáz fős faluban olyan gyülekezeti 

közösség alakult ki, ahol a Biblia tanulmányozása 

mellett közösen 

dolgoznak azért, hogy 

fenn tudják tartani 

gyülekezetüket. 

Olyan minőségi 

mézet termelnek, 

aminek több mint 

90%-a Svájc, 

Hollandia, Skócia, és 

az Egyesült Államok 

országaiban kerül 

elfogyasztásra. Az 

iskola is újraindult, de 

már mint református fenntartású intézmény. A tananyag 

ugyanaz maradt, de az átadás módszere sokkal inkább 

érték- és gyermekközpontú. Az itt megtapasztalt isteni 

erő, amely képes újraformálni emberi életeket, minden 

kirándulónak meghatározó élménnyé vált.   

                                                             

3. oldal 

Nyári vakációs gyerekhét 

 

2014. június 23-27. között vakációs gyerekhétre vártuk gyülekezetünk gyermekeit. A héten 23 gyermek 

vett részt. Éneklés, játék, kreatív foglalkozás mellett Dániel története volt a gyermekek figyelmének 

középpontjában. Minden nap egy-egy újabb kalandos fejezettel ismerkedtek meg a résztvevők, így 

fokozatosan bontakozott ki előttük, Isten hogyan tud gondot viselni kicsikről és nagyokról. A héten tízórai 

és ebéd is volt, melyet gyülekezeti tagjaink készítettek. Gyülekezetünk felnőttjei közül többen - körülbelül 

10 fő - aktívan segítettek a mindennapi foglalkozásokban. A hét zárásaként a vasárnapi istentiszteleten 

Dániel könyvéből azt a részt játszották el a gyermekek, amikor Dániel a hite miatt az oroszlánok vermébe 

kerül, de Isten oltalma ott is megőrzi.   

 



Pünkösdtől - Karácsonyig 

 

 

Családi nap - 

2014  

 

2014. október 4-én családi napra 

gyűltünk össze közel nyolcvanan. A 

nyitó áhítaton egyházképünket 

formálta a Szentírás. Isten népe 

erőteljes, mert Istentől kapja erejét. 

Debrecenből érkezett vendégeink 

ennek az erőteljes Istennek a 

munkájáról beszéltek. A Máthé 

házaspár arról beszélt, hogy Isten hogyan tudja életüket vezetni, hogyan ad erőt a házasságuk, négy 

gyermekük, közösen működtetett motorszalonjuk mindennapi kihívásaihoz, örömeihez. Egy egyetemista 

csapat pedig egy különleges utazásra invitálta a vállalkozó kedvűeket. Bekötött szemmel és ezáltal minden 

más érzékszervet felerősítve tettek meg egy utazást a bibliai József  bőrébe bújva, az ő élettörténetét 

megismerve. Gyermekeinknek kézműves lehetőség is biztosítva volt. Az ebéd elkészítését és sütemények 

felajánlását gyülekezeti tagjaink vállalták.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. oldal 

2014. november 29-én kézműves délutánt tartott a gyülekezet, melyen adventi koszorúk és 
díszek készültek. A szülők és gyermekek alkotásai közül sok családi otthonban másnap egy 
szép adventi koszorún lehetett meggyújtani az első gyertyát. Öröm, hogy a lelkes csapat a 
gyülekezet idősebb tagjaira is gondolt, akik már nehezebben vagy egyáltalán nem tudnak 
eljönni közénk. Az ő otthonuk adventi dísszel vagy koszorúval gazdagodott. Egy koszorú 
külön az Idősek Otthonába is került. Egyik gyülekezeti tagunk már az alkalom előtt 
elkészítette templomi koszorúnkat, mely mind a négy adventi vasárnap hirdette karácsony 
közeledtét.  
 

Adventi kézműves délután 
 
 

 

 2014. novemberében a szennyvízhálózatot 

is kiépítette a gyülekezet. A több mint 

negyven méter hosszú hálózatot közös 

erővel, férfiaink munkájával sikerült 

lefektetni. 

 



Pünkösdtől - Karácsonyig 

 

Parókia 

A gyülekezet kilenc éves történetében egy újabb 

mérföldkőhöz érkezett el. Ami eddig vágyak 

szintjén élt a 

legmerészebb 

gyülekezeti tagok 

fejében, az most 

valóra vált. Helyben 

lakó lelkipásztora 

lehet a gyülekezetnek. 

Egyházmegyétől és 

Egyházkerülettől 

kapott támogatásokkal 

és gyülekezeti 

közösségünk 

adományaival sikerült 

egy erre a célra 

alkalmas épületet 

megvásárolni. Az 

épület kiválasztásánál több szempontot próbált a 

presbitérium érvényesíteni, illetve Gaál Sándor 

esperes úr is többször eljött Nyírtelekre, hogy 

tapasztalataival segítse a döntést. Minden 

feltételnek természetesen egy épület sem tudott 

megfelelni, de amit végül a presbitérium választott, 

az alkalmas lehet arra, hogy parókia lehessen. Az 

új épületnek több feladatot is el kell látnia. 

Nemzedékről nemzedékre itt találhat otthonra a 

helyben szolgáló lelkipásztor és családja, 

ugyanokkor itt lesz helye a Lelkészi Hivatalnak, 

illetve a gyülekezet hivatalos vendégeit is itt lehet 

fogadni.  

 

A több mint ötven 

család adománya 

reménységet ad, hogy 

sokan szeretnék a 

református közösség 

megerősödését.  

A helyben lakás jobb 

kapcsolattartást, 

nagyobb találkozási 

felületet biztosít. 

Reméljük, hogy Isten 

életeket erősítő, 

gyógyító, közösségé 

formáló erejét közösen 

élhetjük át. Egyházi törvényeink szerint mindent, 

ami a gyülekezet tulajdonában van, a 

gyülekezetnek is kell fenntartania. Hasonlóan a 

felnőtté váló fiatalhoz, akinek nem csak jogai és 

lehetőségei nőnek meg, hanem kötelességei is. 

Bízunk abban, hogy Istennek tervei vannak az itt 

élőkkel, így reméljük, hogy közösen fenn tudjuk 

tartani új épületünket, a parókiát.  
 

 

ADVENTI ZENÉS AHÍTAT 

 

2014. december 21-én adventi 
zenés áhítatot tartottunk. A 
Debrecen-Nagyerdei Református 
Kamarakórus zenészek kíséretében 
énekelt közöttünk. Az est folyamán 
a zeneszerző-karnagy a zeneművek 
előtt néhány személyes gondolatot 
is megosztott a hallgatósággal, így 
jobban rá lehetett hangolódni a 
mondanivalóra. A karnagy azzal 
kezdte, hogy Isten dicsőségéről 
énekelni megtiszteltetés az ember 
számára. Ez az öröm látszódott az 
énekesek arcán. Isten szeretetteljes 
ereje, mellyel átformál minket, ezen 
az estén a zenén keresztül is 
kibontakozott.  

5. oldal 



Hírek gyülekezetünk életéből 
 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. oldal 

Idén kereszteltük… 
 

Bukai-Farkas Dánielt,   Farkas László és Bukai-Farkas Edit fiúgyermekét 

Kertész Pannát,    Kertész Zoltán és Gerda Anett leánygyermekét,  

Csoma Flóriánt,    Csoma Attila és Csoma Attiláné Kovács Judit fiúgyermekét,  

Barizs Dominikot,    Barizs Béla és Csernyik Mária fiúgyermekét,  

Incze Mihályt,   Incze Mihály és Kavalecz Renáta fiúgyermekét,  

Drabancz Dórát,    Drabancz István és Drabanczné Szabó Erzsébet leánygyermekét,  

Pozor Dánielt,    Pozor Zoltán és Palicz Ibolya fiúgyermekét,  

Székely Zalánt,    Székely Krisztián és Székelyné Jakab Nikoletta fiúgyermekét, 

Mikecz Csabát,    Mikecz Tibor és Mikeczné Tóth Jolán fiúgyermekét. 

 

Imádkozzunk a családokért, hogy a szülők, keresztszülők meg tudják tartani Isten előtt tett fogadalmukat. 

 

 

Nyírteleki Református Missziói 
Egyházközség 

 
4461 Nyírtelek Tokaji út 38. 

 
Parókia címe: 

4461 Nyírtelek Alsósóskút-tanya 1/a. 
 

lelkészek: 
Szabóné Kovács Márta (30/924-7307); 

Szabó Pál (30/987-0677) 
 

www.refnyirtelek.hu 
nyirtelek@reformatus.hu 

 
Bankszámlaszám: 

10404405-00011982-00000001 
 

A szerkesztőség tagjai: Szabóné Kovács Márta, 
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 

 minden hónap 2. kedd bibliakör 

 

Ünnepi alkalmaink: 

 

 December 25. 10.30  úrvacsorás istentisztelet 

 December 26. 10.30  úrvacsorás istentisztelet 

 December 31. 17.00  óvéi istentisztelet  

 Január 1.  10.30.  újévi  istentisztelet  

 

 

Temetés 

A feltámadás reményében vettünk búcsút Boros 

Sándorné szül. Veres Ilonától (83 évet élt).  

 

Imádkozzunk az itt maradt gyászolókért. 

 

Konfirmáció 
 

Konfirmációs fogadalmat tett gyülekezetünkben 

Katona Simon, Kovács Beatrix,  

Pócsik Bence és Tanyi Bernadett. 
 

Imádkozzunk fiataljainkért, hogy felnőve 

elkötelezettek legyenek életük Megváltója felé. 

 


