
A 2022. évre az EGYHÁZFENNTARTÓI és HARANG JÁRULÉK                   egy felnőtt
kereső főre 7000 ft. A befizetés megtörténhet:

GERE ISTVÁNNÉ Felhő u. 31. 
HUDÁK ISTVÁNNÉ Rákóczi u. 66. 
LELKÉSZI HIVATAL Rákóczi F. u. 1. 
SEPA SÁNDORNÉ Budai Nagy A. u. 13. 
SZONDI SÁNDORNÉ Tölgyfa u. 5. 
SZONDI TIBORNÉ Zsuzsánna u. 23. 

Takarékbank: Nyírmeggyesi Református Egyházközség 67600023 – 14000120

HIRDETÉS: 1. Hálás köszönet a Testvérek odaszánt szolgálatáért  :   a gyülekezet Fa-
cebook oldalának friss információkkal való ellátása, – az istentisztelet felvétele, szerkeszté-
se, - iratmisszió, - adventi koszorúk + adventi díszítés. 2. Kedden volt a temetése a 89 évet
élt ö. KATONA TIVADARNÉ Huszti Etelka (Hársfa u. 4. ) asszonytestvérünknek. A gyász-
istentiszteleten Isten vigasztaló Igéje a Lk. 1,68-69-ből szólt: „Áldott az Úr, Izrael Iste-
ne, hogy meglátogatta népét és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasz-
tott nekünk.” Élő Urunk adjon vigasztalást a gyászoló család tagjainak, akiket szeretettel
hívunk és várunk istentiszteleti alkalmainkra, a gyülekezet közösségébe. 3. A rászoruló kis-
gyermekes családok karácsonyi megsegítésére tovább folytatjuk a pénzadományos gyűjtést.
Köszönjük az eddig elhozott adományokat.  4. Helyettes kedden és szerdán Erdei István
ny.  lelkipásztor.   Zsinati  ülésnapokon  leszek  Balatonszárszón.  5. Alkalmainkra sze-
retettel hívjuk és várjuk a Testvéreket! – MA 11.30 ó. A községi adventi koszorúnál alkalom
MA november 27, vasárnap 14.30 ó. istentisztelet a templomban. 
28. hétfő 18 ó. nőszövetségi Bibliaóra a gyh-ban. Felkészülés a Kárpát-medencei Imanapra.
30. szerda 18.00 ó. bibliaóra a gyülekezeti házban. Az előkészített anyag elvihető.
december 1. csütörtök 16 ó. konfirmációi előkészítő a gyülekezeti házban. 
1. csütörtök 17 ó. Főpróba a szolgálóknak a Kárpát-medencei Imanapra a templomban. 
1. csütörtök 18 ó. istentisztelet a gyülekezeti házban. 
1. csütörtök 18.30 ó. énekkari próba a gyülekezeti házban. 
2. péntek 17 ó. ifjúsági, a gyülekezeti házban. – A következő Mikulás ifire fogunk húzni! 
4. vasárnap 10.20 ó. imaközösség a gyülekezet házban.
4.  ADVENT második VASÁRNAPJA 10.30 ó.  – istentisztelet a templomban, hittanosok
gyertya  gyújtása,  szolgálata.  Kárpát-medencei  Imanap a  Nőszövetség  szolgálatával.
Igét hirdet: Erdei Istvánné ny. lelkipásztor.
4. vasárnap 10.30 ó. gyermek istentisztelet: templom és gyülekezeti ház.
4. vasárnap 14.30 ó. istentisztelet a templomban. 
6. Iratterjesztői  asztal. Mai  Ige,  Biblia,  2023.  évi Képes  Kálvin  Kalendárium,
Bibliaolvasó kalauz, falinaptárak ( református, Füle Lajos verses – Igés )  – új keresztyén
könyvek. Gravírozott fa mécses tartó rendelhető. Minta – jelezzék ma a Testvérek!    7.
Imádkozzunk azokért  a Testvérekért,  akik kórházban vagy otthonukban vannak próba alá vetve,
gyászban élnek, valamint mindazokért, akik terheket hordoznak. „Nagy az ereje az igaz ember buzgó
könyörgésének.”  Könyörögjünk  naponta  az  Úrhoz:  az  orosz  –  ukrán  háború  befejezéséért
Iratmissziós  asztal.  8. Az  igei  gondolattal  együtt  -  Isten  útja  nem  görbe,
nem göröngyös, hanem egyenes - az Úr legyen a gyülekezet őriző Pásztora! 
Ének: 387:1-6. énekfüzet: 7 Áldott az Isten, mindnyájunknak Atyja, ki az Ő népét ím meglátogatta” 

ÁLDÁS: János 14,6. Konfirmandusok imádsága: „Ki Hozzád jött azt üresen el nem küldöd Uram…” 
Ének: 290–434. „Vezess Jézusunk.” -  Nyírmeggyes, 20221126-27 - kézfogás. Pótor László lelkipásztor

ISTENTISZTELETI LAP - ADVENT ELSŐ vasárnapja,
gy. 14, konfirmandus 12, férfi 34, nő 60 = 120 fő Nyírmeggyesi Református Egyházközség

2022 november 27. -10. 30 ó. templom

10.20 ó. Imaközösség a gyülekezeti házban. 
Konfirmandusok imádsága: „Haza jöttem Uram Hozzád…” Ámen

Gyülekező ének 
208 – régi: 167. „Jöjj, mondjunk hála szót, hű szájjal és hű szívvel…”

Az istentisztelet felvétele (Erdei István által) a Facebook oldalon  ( Nyír-
meggyesi Református Egyházközség) elérhető november 27-én, vasárnaptól.

Szeretettel  köszöntöm  a  Testvéreket  advent  első  vasárnapján.  -  Mondjuk  el
közösen  a  gyülekezet  novemberi  Igéjét:  Jób  1:21."Mezítelen  jöttem  ki  anyám
méhéből,      mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az  
Úr neve!"  Jób 1,21.  Együtt mondjuk el a gyülekezet 2022. évi Igéjét is: Máté
4,17.  „Ettől  fogva kezdte  Jézus  hirdetni:  Térjetek  meg,  mert  elközelített  a
mennyek országa!" Máté 4,17. Kegyelem néktek és békesség Istentől…..392

ÉNEK: Drága Advent köszöntünk, Lelkünk téged epedve várt; Hajnalfényed
közöttünk Hintsen szerte aranysugárt; Jövel, adventnek királya, Népek Mes-
siása!   Jézusunk  alázattal,  Fogadunk  szent  hódolattal  orgona  Szondi  Endre
kántor

HITTANOSOK    ADVENTI    SZOLGÁLATA
Ének: 1.  Adventi     hírnök  : friss fenyőág,  Lobog az első gyertyaláng!  Karácsonyt
várva lázban a föld,  Isteni gyermeket köszönt.  Refrén: /:  Ujjong a szívünk,  dalra
gyúl, Nincs már messze az Úr! :/ 2X. - Az adventi koszorú első – Komlósi Anna -
gyertyájának a meggyújtása.+ 5/b. osztály ének:                                 1. Új
világosság jelenék, ó tévelygés csendesedék.  Isten Igéje jelenék, újonnan
nékünk adaték. 2. Evangélium erejét,  Krisztust, áldott szent Igéjét. Atya
Isten nagy jó kedvét. Megmutatá Ő kegyelmét. (371. ének. ) 

Ének: 390:1-2. – régi: 312:1-2. „Várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr…”
Fohász - lectio, bibliai olvasmány: Lukács 3,1-6. - imádság 

Ének: 390:3. – régi: 312:3. „Az Úr elé, ha tárod a szív alázatát. Őt nem hiába…”
/ Gyermek istentisztelet a gyház: Katona Györgyné, Pótorné Jäger Krisztina szolgálata. /

Igei gondolat: Isten útja nem görbe, nem göröngyös, hanem egyenes. 

 Alapige,  textus:  Lukács 3,4-6.  „Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egye-
nessé ösvényeit…legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simá-
vá, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását.” Ámen.

Drága Testvéreim! Szeretett Gyülekezet!
BEVEZETŐ: Keresztelő János Igét kap Istentől. Megszólítja az Úr és olyan Igét
ad a szájába, amit már előtte Ézsaiás prófétának is el kellett mondania a népnek.
Ma advent első vasárnapján Isten szeretné felerősíteni ezt az üzenetet: IGEI GON-
DOLAT: Isten útja nem görbe, nem göröngyös, hanem egyenes.

Ézsaiás próféta kora – Kr.  e.  520 körül: a nép egyre mélyebbre
süllyedt a babiloni fogságban. Évtizedek teltek már el és egyre kilátástala-
nabb lett a helyzetük. A prófétának abban a nagyon nyomorúságos időben
adja Isten a szót a szájába és hirdetnie kell: „Egy hang kiált: Építsetek utat
a pusztában az ÚRnak! Készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tá-
jon át! Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom,
legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá!” ( Ézs. 40,3-4. ) 



Keresztelő  János  kora: Az  evangélisták  (  Máté,  Márk,  Lukács,
János ) közül legbővebben Lukács ír arról a világról, ahol Keresztelő János
és aztán az Úr Jézus szól,  cselekszik. Nagyon sok nevet olvasunk itt is.
Jézus Krisztus Augusztus császár uralkodása idején született. Eltelik 30 év
– és a trónon most a fogadott fia, Tibérius ül. Egykor, Ézsaiás idejében a
babiloni  király  rabigája  alatt  élt  a  nép,  most  meg  a  római  birodalom
kegyetlenkedik  rajtuk,  aminek  a  közvetlen  megtestesítője  a  helytartó:
Pontius  Pilátus.  -  Aztán  ott  vannak  a  zsidó  „bábkirályok:”  a  Heródes
testvérek,  akik  ragaszkodnak  a  látszat  hatalmukhoz  is.  –  A  római
birodalom hű alattvalói a vallási élet vezetői is: Annás és Kajafás főpap,
akik, hogy megtartsák hatalmukat kiszolgálják a világi uralkodókat. – Eb-
ben  a  nagyon  sötét,  zavaros  történelmi  időben  újra  szól  az  Isten  és
Keresztelő  János  prófétának  hirdetnie  kell:  „Kiáltó  szava  hangzik  a
pusztában: Készítsétek  az  Úr  útját,  egyengessétek  ösvényeit!  Minden
völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe
út egyenessé, a göröngyös simává: és meglátja minden halandó az Isten
szabadítását.” ( Lukács 3,4-6. ) 

Drága Testvéreim! A világ ma is az Isten ellenes erők színtere: ha-
talom, dicsőség,  háború,  pusztítás,  önérdek,…Az egyház lejtőn halad és
kezdi elveszíteni az Úrtól kapott küldetését, mert tetszeni akar a világnak,
ami pedig az elvilágiasodáshoz vezet. - Tehát nagy időszerűsége van Ézsa-
iás próféta és Keresztelő János kora után ma is Isten szavának, Igéjének. 

 A görbe és göröngyös út. 
Ez az út a bűn útja. Jézus Krisztus szerint ez az a „széles út, 

amely a kárhozatba visz.” ( Máté 7,13. )  Sokan vannak, akik ezen az
úton járnak. Vannak, akik tudatlanságból, mert nem számolnak az Ördög
hatalmával, aki azért jön, hogy öljön és pusztítson. Vannak, akik tudatosan,
mert hallottak már Isten szeretetéről és kegyelméről, de nem fogadták el
azt teljesen. 

 A görbe és göröngyös úton, a bűn útján nem lehet előre haladni. A
Sátán folyamatosan készít olyan akadályokat, amiken fennakadunk. Annyi
ilyen akadály van:  betegség,  gyász,  háború,  hűtlenség,  harag,  meg nem
bocsátás,  indulat,  szeretetlenség…A  bűn  útján  járó  embert  mindezek
meggátolják az előrehaladásban. 

A bűn útján, a görbe és egyenes úton járó ember van, amikor jobb
pillanataiban  elgondolkozik:  nem  jól  van  ez  így!  Egyenessé  teszem,
simává teszem azt, ami görbe és göröngyös. És nem megy a változás. Így
szem-
besült ezzel az a fiatal is, aki tegnap bizonyságot tett a Konfirmandus Ta-
lálkozón. Változtatni akart az életstílusán, mert szembesült azzal, hogy ez
nem tetszik Istennek. Megtapasztalta, átélte: a magam erejéből nem megy.
És elfogadta az Isten megoldását. Új életet kapott, bűnbocsánatot és örök életet. 

 Isten útja egyenes.
Igen, Isten útja egyenes. Isten az ember számára örök életet készí-

tett.  Boldogságot a földön, boldogságot a mennyben. A Sátán a bűneset
által úgy gondolta, hogy át tudja húzni az Isten jó tervét. Nem jött be neki!

Isten  ugyanis  Jézus  Krisztus  által  a  görbe  és  göröngyös  utat
kiegyenesítette. 

Hogyan? Úgy, hogy elküldte Jézust a földre. Úgy, hogy emberré
lett, s mindenben hasonlóvá lett hozzánk. Jézus Krisztus pedig véghezvitte
Isten akaratát: megoldotta a bűnkérdést. 

Hogyan? Úgy,  hogy Ő lett  bűnné.  Így olvasunk erről  a  2.  Kor.
5,21-ben: „Mert azt ( Jézus Krisztust ) , aki nem ismert bűnt, bűnné
tette  értünk,  hogy  mi  Isten  igazsága  legyünk  Őbenne.”  A  bűn
büntetése  a  halál.  Jézus  nagypénteken  azért  halt  meg,  hogy  a  halálos
ítéletet  elvegye  rólad  és  rólam.  Ő  lett  bűnné,  Ő  halt  meg,  hogy  Isten
igazságának eleget tegyen. 

Testvérek!  Igen,  ki  van fizetve a bűnszámlánk! Jézus vére az  a
fizetőeszköz, ami által a görbe és göröngyös út kiegyenesedett.  Van út a
mennybe. mert Isten szabadítása Jézus által a mienk! A tied is! 

 Az Isten egyenes útján járva
Aki az Isten egyenes útján jár, tehát elfogadta bűnei bocsánatát és biztos
abban, hogy Jézus kegyelme által örök élete van – annak az embernek az
életében ez a következmény lesz valóság: „Készítsétek el az Úr útját, tegyé-
tek egyenessé ösvényeit…legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává.”

Mit jelent ez? 
             Azt, hogy nem hozok döntéseket Jézus nélkül – nélküle görbe lesz.

Azt, hogy megbocsátok – mert a haragtartás göröngyös út. 
Azt, hogy mindig szeretek – mert szeretet nélkül szakadékba esek.
Azt,  hogy  hűséges  maradok  az  én  Uramhoz,  Megváltómhoz,  a

házastársamhoz, a szüleimhez, a gyermekeimhez, a gyülekezethez…mert
szemem előtt van: „Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koronáját!”
(Jel. 2,10. ) 
BEFEJEZÉS:  Isten útja nem görbe, nem göröngyös, hanem egyenes. 
Gyere a Jézushoz, Ő az út! Elvezet Istenhez és odavezet a másik emberhez is! Ne
botorkálj a magad útján, amin újra és újra elesel. Legyen igaz: „Mert Te ( Jézus )
vagy az élet és Te (Jézus) vagy az út, Te  (Jézus)vagy az ösvény, mely a mennybe
fut. Te (Jézus) vagy a váram, kősziklám. Fordítsd az orcád mindig reám.” Ámen. 
Ráfelelő ének: 390:4. régi: 312:4. „Ó Jézusom szegényed kér, vár, epedve hív”

Imádság: gyászolók, háború, betegek, + csendes imádság + Mi Atyánk, Adakozás.

BESZÁMOLÓ a Nyírségi Református Egyházmegye Konfirmandus
Találkozójáról – Felolvassa: Kovács Viktória konfirmandus.
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