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Isten ugyanis, aki ezt mondta: 
„Sötétségből világosság ragyogjon fel”, 
Ő gyújtott világosságot szívünkben, 
hogy felragyogjon előttünk Isten dicső-
ségének ismerete Krisztus arcán. 
(2Kor. 4,6 ) 

1. Fény a sötétségben. Jelképes értelme 
van. Az a csodálatos, 
hogy a legkisebb fény 
is képes legyőzni a 
legnagyobb sötétsé-
get. Már a teremtés-
történet harmadik 
mondata az, hogy Is-
ten világosságot adott 
a világba, és „látta 
Isten, hogy a vilá-
gosság jó”. Isten 
szereti a világosságot. 
Sőt, Ő a világosság 
Istene és nincs benne 
semmi sötétség (1Jn 
1,5). 

Azonban a sötét-
ség állandóan harcol a 
világosság ellen. Ha a világosság megszűnik, 
akkor ott azonnal sötétség lesz. Ismerjük a régi 
népmesét, amikor a bolond ember zsákban 
igyekezett a házába behordani a világosságot. 
Az arra járó szegénylegény pedig látta, hogy 
nincs ablak a ház oldalán, azért van sötétség 
benn a házban. „A fényt kell beengedni vagy 
meggyújtani, és akkor világosság lesz a ház-
ban.” – mondta a balgának, és ablakot és 
vágott gyorsan a ház falán. 

És fény kell az emberi fejekben és szívek-
ben is, különben az emberek ellenségei lesznek 
a fénynek. Az Ószövetség nagy szenvedője Jób 
is arra panaszkodik, hogy vannak, akik ellensé-
gei a világosságnak (Jób 24,13). Jézus pedig 
így szól „Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a vilá-
gosság eljött a világba, de az emberek jobban 

szerették a sötétséget, 
mint a világosságot, 
mert a cselekedeteik 
gonoszak.” (Jn 3,19) 
Karácsony nagyszerű 
üzenete az emberek 
számára: a világos-
ság eljött a világba, 
és a világosság le-
győzi a sötétséget. 
Tulajdonképpen az 
egész Biblia erről a 
gondolatról beszél, 
hogy a világosság le-
győzi a sötétséget.  
A világosság köz-
tünk van Jézus 
Krisztus által, és 

győz a sötétség felett! 
     2. A világosság jó. Akiknek egészséges 

lelkük van, azok érzik ösztönösen, hogy a 
világosság jó. Ezért szeretik a fényt otthona-
ikban. És még több fényt szeretnek, amikor 
ünnepelnek. Karácsonykor pedig minden 
csillog a fényességtől. Fényárban úsznak az 
áruházak és bevásárlóközpontok. Ha lehet, 
mindenféle fényfüzérrel díszítik otthonaikat 

(Folytatás a(z) 2. oldalon) 

A Világ Világossága, Jézus Krisztus áldja 

meg karácsonyi ünnepünket! 
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is. Mert a világosság jó.  
De a fizikai világosság szeretetétől tovább 

kell lépnünk, és fel kell ismernünk, hogy gyújt-
hatunk akármennyi lámpát is, ha a szívünket 
nem ragyogja be Isten világossága. Urunk látta 
ezt a szükséget, ezt a hiányosságot, és az idők 
teljességében, az első karácsonyon elküldte 
hozzánk az Ő egyszülött Fiát, hogy legyen a 
világ világossága, Aki győz a sötétség felett. 

Jézus Krisztus születésével beteljesedtek 
az ószövetségi próféciák arról, hogy a világos-
ság úrrá lesz a sötétség felett. Jézus a népek 
világossága lesz – ennek örül az idős jeruzsále-
mi pap, akit Simeonnak hívtak. És boldogan ad 
hálát Istennek, mert megérhette a Messiás 
megszületését. 

Kedves Bocskai téri Testvérek! Karácsonyi 
ünneplésünk akkor lesz teljes, ha felismerjük 
mi is Jézusban a világ világosságát. Ne tekint-
sük Jézust valamiféle futárszolgálatnak, aki 
miután meghozta a karácsonyi csomagot, és 
lerakta a karácsonyfa alá, már mehet is útjára. 
Mert Jézus nem ajándékkézbesítő vagy 
pizzafutár, akinek egy Karácsonykor egy kicsit 
több borravalót illik adni. Hanem Jézus ma-
ga az ajándék, akit Isten nekünk adott. 

És Jézus a születésnapos is, Akinek ma van 
a születésnapja. Ezért Ő van a középpontban, 
Őt kell ünnepelnünk! Megszületett a világ vilá-
gossága! Ezért érdemes díszbe öltöztetni ott-
honainkat, Őmiatta érdemes fényfüzérekkel 
feldíszíteni városunk főterét és az utcákat!  
Legyen számunkra Jézus Krisztus az igazi vilá-
gosság, hogy ne járjunk sötétségben! 

3. Mert a világosság nagyon jó! A világos-
ság segít a tájékozódásban. A világosság utat 
mutat nekünk, hogy el ne tévedjünk. 2000 év-
vel ezelőtt néhány keleti bölcs csillagász észre-
vett az égen egy ragyogó csillagot. Ezt a csilla-
got követték nagy elszántsággal és kitartóan. 
Így olvassunk róluk és a csillagról a Szentírás-
ban, a Máté evangéliumában:  

Miután (a bölcsek) meghallgatták a ki-
rályt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet 
láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg 
nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely 
fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták 
a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bemen-
tek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, 
Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitot-
ták kincses ládáikat, és ajándékokat adtak 
neki: aranyat, tömjént és mirhát. (Mt. 2,9-11) 

Gondolkodjunk el azon, hogy ha azok a 
tudós csillagászok képesek voltak több száz 
kilométert teveháton vagy gyalog megtenni, 

csak azért, hogy egy fényes csillagot követve 
megtaláljanak egy gyermeket, akkor annak 
biztosan oka volt. Csak azért, hogy egy kicsit 
sétáljanak az éjszakában, biztosan nem indul-
tak volna útnak. Csak úgy, minden komolyabb 
ok nélkül biztosan nem vittek volna magukkal 
drága ajándékokat, és nem vállalták volna az 
út ezernyi veszedelmét. 

De a bölcsek nem a bizonytalanba indultak 
el. Ők felismerték a jelet, és követték a csillag 
világosságát. Komoly okuk volt az utazásra.  
Ez az ok pedig nem más, mint az, hogy az a 
csillag a világ világosságára, vagyis az Isten 
Fiára mutatott. Ez a gyermek pedig a názáreti 
Jézus. Biztosra mentek, és készültek arra, hogy 
a megszületett királyt ajándékozzák meg. Az ő 
Karácsonyuk még nem olyan volt, hogy egy-
másnak vettek drága ajándékokat, hanem ők a 
születésnapos Jézust ünnepelték meg. 

Egy gondolat erejéig hadd kalandozzak el 
azokhoz a pásztorokhoz is, akik Betlehem kör-
nyékén tanyáztak, és őrködtek éjszaka a nyájuk 
mellett (Lk 2). Fontos őket is megemlíteni, 
mert számukra Jézus születésének az első jele 
az volt, hogy „körülragyogta őket az Úr dicső-
sége.” Fény a sötétségben. 

Ismételten ott van a világosság, ami bera-
gyogja az emberek életét. És ez a csodálatos 
világosság valamit megmutat abból a mennyei 
világosságból, ami Isten országában vár ránk. 

4. Jézus Krisztus ma is a világ világossága. 
Aki benne hisz és őt követi, az nem jár sötét-
ségben, hanem övé lesz az élet világossága (Jn 
8,12). 

Aki a világosságban jár, annak megszűn-
nek a félelmei. Hogy ez mennyire így van, elég 
csak arra gondolni, hogy milyen bizonytalanok 
vagyunk, ha áramszünet miatt sötét lesz hirte-
len a lakásban. Mennyire fontos a kisgyerekek-
nek, hogy ne legyen körülöttük sötétség, mert 
attól nagyon félnek. Mennyire fontos az idős 
embereknek, hogy télen a vasárnap esti isten-
tisztelet korábban kezdődjön, hogy legalább 
idefele jövet világosban jöhessenek. 

Ha világosság vesz bennünket körül, akkor 
megszűnnek félelmeink. Ha világosság van, 
akkor jobb lesz a kedvünk, és bizakodóbbak 
vagyunk. Szokták is mondani a mosolygós, 
magabiztos emberről, hogy biztosan az élet 
napos oldalán jár.  

Mennyivel inkább így van ez, amikor a szí-
vünkben gyúl világosság! A belső világosság 
békességet ad életünkbe még akkor is, ha kívül 
olyan sok a bizonytalanság, ami aggodalomra 

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 
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December 24. 15 óra 
Szentesti Családi  

Istentisztelet 
Bocskai tér Templom 

December 25. 9 óra 
Karácsony I. Úrvacsorás  

Istentisztelet 
Bocskai tér Templom 

December 25. 11 óra 
Karácsony I. Úrvacsorás  

Istentisztelet 

Vénkert (Dobó I. 

u. 12.) 
Imaház 

December 25. 15 óra 
Karácsony I. Úrvacsorás  

Istentisztelet 
Pród Művelődési Ház 

December 25. 17 óra 
Karácsony I. esti  

Istentisztelet 
Bocskai tér 

Gyülekezeti  

Terem 

December 26. 9 óra 
Karácsony II. Ünnepzáró 

Istentisztelet 
Bocskai tér Templom 

December 26. 15 óra 
Karácsonyi Úrvacsorás  

Istentisztelet 
Hajdúvid Általános Iskola 

December 30. 9 óra Vasárnapi Istentisztelet Bocskai tér Templom 

December 30. 17 óra Esti Istentisztelet Bocskai tér 
Gyülekezeti  

Terem 

December 31. 16 óra Óévi Istentisztelet Bocskai tér Templom  

Január 1. 9 óra Újévi Istentisztelet Bocskai tér Templom  

Ünnepi istentiszteli rend 

ad okot.. 
5. Hónapok óta hallunk a válságról, és hal-

lunk emberi válságkezelésről. Isten válságke-
zelése: megjelent az Isten üdvözítő kegyelme 
minden embernek (Tit 2,11). Aki elfogadja Is-
ten üdvözítését, befogadja életébe a világ vilá-
gosságát, vagyis Jézus Krisztust, annak nem-
csak az örökélete van, hanem a mindennapi 
cselekedeteiben is meg kell ennek látszódnia.  

Pál apostol ezt úgy nevezi: a világosság 
gyümölcse. Ha mienk a világ világossága, ak-
kor életünk a világosság gyümölcsét kell, hogy 
teremje: „A világosság gyümölcse ugyanis 
csupa jóság, igazság és egyenesség.” – olvas-
suk az Efézusiakhoz írt levélben. 

Így válik valósággá a Krisztus-követő em-
berek közösségében, hogy „ti vagytok a világ 
világossága”, vagyis a gyülekezet a világ vilá-

gossága lesz. Így tudunk Jézus Krisztus nevé-
ben és követségében a világosság fiaiként járni 
a világban. „Mert a teremtett világ sóvárogva 
várja az Isten fiainak megjelenését.” (Róm. 
8,19) 

Karácsony ünnepén azt kívánom, és én 
azért imádkozom, hogy ismerjétek fel a Ka-
rácsonykor megszületett Jézusban Isten leg-
nagyobb karácsonyi ajándékát: a világ vilá-
gosságát és az Üdvözítő Urat. És kívánom, 
hogy tükrözzétek vissza Jézus világosságát az 
emberek felé, és legyetek a világ világossá-
ga. Ezzel kívánok áldott Karácsonyt és békés, 
boldog újesztendőt! Ámen. 

Loment Péter lelkész 
(Elhangzott 2011. dec. 26.-án) 
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Adventi szöszmötölés képekben 
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Gazdag püspökkenyér 

(…ahogy „papéknál” készül) 

Családunk egyik kedvenc süteménye 

a püspökkenyér. Korábban a nagymama 

specialitásaként tartottuk számon, de mió-

ta kollégista gyerekeink vannak, azóta én is 

lelkesen sütöm, mert napokig eláll (ha nem 

fogy el előbb), jól szállítható és csomagol-

ható. Íze jól illik a karácsonyhoz, és a 

maradék csoki mikulások elhasználá-

sára is tökéletes. Ugyan nem a süte-

ményevés a  karácsony legfontosabb ré-

sze, ám egy jó találkozás, ünnepi beszélge-

tés jó kiegészítője lehet. 

Hozzávalók: 

5db tojás 

18 dkg porcukor 

1 csomag vaníliás cukor 

18 dkg liszt 

½ csomag sütőpor 

4 e.k. víz (vagy egy narancs leve) 

18 dkg durvára tört dió 

18 dkg durvára tört étcsokoládé 

magozott, lecsepegtetett meggy 

reszelt citrom vagy narancshéj 

1 db reszelt alma 

pici fahéj 

Gondosan előkészítjük a hozzávalókat. 

Cukorral és vaníliás cukorral felverjük a 

tojás sárgákat, majd beletesszük a vizet. 

Kemény habbá verjük a tojások fehér-

jét. A lisztet összekeverjük a sütőporral és 

a pici fahéjjal. A sárga krémhez felváltva 

adjuk a lisztes keveréket és a fehér habot. 

Ezt könnyedén keverőkanállal összekever-

jük, majd lazán a többi hozzávalót is bele-

tesszük. 2 db kivajazott, lisztezett őzgerinc-

formában, alacsony hőfokon tűpróbáig 

sütjük. Ha a teteje nagyon hamar pirulna, 

akkor alufóliával letakarva sütjük. Meghitt 

beszélgetéssel együtt kínáljuk! 

Lomentné Szopkó Tünde 

 

Adventi szöszmötölés képekben 
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„Eljön a sok nép, és ezt mondják: 

Jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, 

Jákób Istenének házához!” (Ézs 2,3) 

„Íme eljövök hamar!” (Jel. 22,12) 

 

Eljött a sok nép. A tér és az idő összemo-

sódik, de ma is tisztán látom őket. A kis 

siófoki imaházba eljött az alföldi rendőr, 

hogy végre istentiszteleten vehessen részt. 

Jócskán a rendszerváltás előtt voltunk 

még, saját városában nem mert elmenni 

templomba. Úrvacsorázni még nálunk sem 

mert nyilvánosan. 

Eljött a dáma is, aki azt gondolta, hogy ez 

az este amolyan társasági esemény. Végig-

vonult a padsorok között, közben széles 

mosollyal üdvözölte ismerőseit. Míg mások 

énekeltek, ő színpadias mozdulattal csókot 

dobott valakinek. 

A kamasz is eljött. Eleinte izgett-

mozgott, majd szemmel láthatóan figyelni 

kezdett. A végén ezt mondta: „Egész király 

volt ez a beszéd!” 

A 15 éves leányka is eljött. Néhány lépés-

sel lemaradt a szüleitől. Durcás arccal ülte 

végig az alkalmat. A záró ének alatt sms-

eket küldött mobiltelefonjáról. 

Ilyenkor eljött a koldus is. Mankóját 

a sarokba támasztotta, majd körülménye-

sen helyet foglalt az utolsó padsorban. 

Természetesen eljött Vira néni is. Ő nem 

maradt el egyetlen vasárnap sem. Énekes-

könyvét ráncos kezében tartotta, olykor 

zsebkendővel törölgette könnyeit. Búcsú-

záskor nemcsak kezet fogtunk, de meg is 

simogatta arcomat. 

Eljött Péter is. Tele to-

rokból harsogta az éne-

ket. Eljött Tamás, aki 

némi gyanakvással ülte 

végig az úrvacsorát. 

Eljött János is, aki vi-

szont ennél a résznél 

volt a legátszellemül-

tebb. Júdás is eljött, de 

ő nem várta meg a vé-

gét: váratlanul távozott. 

Eljött a farizeus is, aki 

szegény már csak hátul 

mert helyet foglalni. 

Eljött a vámszedő is, Ő 

viszont megrészegülve 

a sok elismeréstől büsz-

kén az első sorban fog-

lalt helyet. 

Eljött Lázár: a gyol-

csokat rendezgette a karján. 

Nikodémus mindig az esti alkalomra jött. 

Három idegen is eljött _ egyikük színes 

bőrű -  kezükben mindhárman kis csoma-

got szorongattak. 

Heródes is eljött, ám ő az egyik karzati 

oszlop mögött foglalt helyet. 

Egy valakit vártunk már csak. Ő ezt 

üzente: „Íme eljövök hamar!” 

(Fabiny Tibor) 

Eljön 
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„… megjelent az Isten üdvözítő kegyel-
me minden embernek…” 

(Tit 2,11) 

Nem mondta 

Nem mondta, hogy nem lesznek könnyeid, 

nem mondta, hogy elkerül a bánat; 

nem mondta, hogy nem ér veszteség, 

nem szabott gátat a magánynak. 

 
 

 

De azt igen, hogy a bajban megsegít, 

hogy szenvedésed fordítja javadra, 

hogy letörli fájó könnyeid, 

és sohasem hagy magadra. 
 

Nem ígérte, hogy nem lesz zord idő, 

hogy nem jönnek viharos szelek, 

de azt igen, hogy veled megy az úton, 

megtart, a célba biztosan vezet. 

(Ferenczi Gyuláné) 

Nem mondta 

Jer, tárjunk ajtót… 
Georg Weissel 1590-1635. 

Jöjjön mindenki, tárjuk fel a szívünket még ma mindnyá-
jan, mert az alkotó Urunk jött el hozzánk. Elhozta a békét, 
életet, a támaszt, a jóságot, az oltalmat, az irgalmat.  
Aki most éppen szomorú, gondokkal teli, figyeljen a Király-
ra, akinek hálánkat énekeljük mindenkor, s megvigasztaló-
dik. Aki befogadta a szívébe az Úr Jézust, az boldog, lelkes, 
nyugodt és áldott. Aki még nem érzi ezt, nyissa ki lelkének 
ajtaját, hogy szíve templommá legyen. Ezután mindannyian 
együtt ünnepelhessünk szüntelen, ahová Jézus belép, meg-
osztja velünk életét. – Én ezt gondolom, miközben énekelem 
ezt az éneket. 

Felkészült várakozást, nyitott ajtókat, örömteli adventet 
és áldott ünnepeket kívánok családommal mindenkinek sze-
retettel:          Csukásné Bernáth Krisztina, kántor 

2. Hű támasz és hű gyá-
mol ő, Az égi jóság benne 
jő, És nála vár az oltalom, 
Mert kormánybotja irga-
lom. A búnak, gyásznak 
vége lesz, Az ég s föld há-
lát zengedez: Légy áldva 
szüntelen, Megváltó Iste-
nem! 

3. Ott boldogság van, 
boldog nép, E nagy Király 
hol trónra lép, És boldog 
hajlék, boldog szív, Mely 
őelőtte már kinyílt!  
Az éjből hajnal támad 
ott, S az élet fénye úgy 
ragyog! És száll az ének-
szó Feléd, Vigasztaló. 

4. Jer, tárjunk ajtót lel-
kesen! A szívünk temp-
lommá legyen, És hintsük 
benne szét a hit Szép, élő 
pálmaágait! És Jézus 
hozzánk is belép, Meg-
osztja vélünk életét. Légy 
áldva szüntelen, Kegyel-
mes Istenem! 

5. Ó, jöjj, megváltó Jé-
zusom, A szívem néked 
megnyitom. Tevéled tér 
be gazdagon Az élet és az 
irgalom. Szentlelked által 
járj velünk, Míg hozzád 
mennybe érkezünk, S ott 
mondunk majd neked 
Dicsérő éneket! 
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Azon az estén, amikor minden kisgyerek- 
de a nagyobbak is! - a Mikulást lesték izga-
tottan, én a férfikör tagjait készültem meg-
lepni. Azon gondolkodtam az előző napok-
ban, hogy vajon már az első gyülekezetek 
létrejöttekor is érezték a szükségét férfi 
illetve női csoportok alakításának, vagy 
csak jóval később nőtte ki magát a nemek, 
illetve korcsoportok tagozódása. Megálla-
píthatjuk, hogy Jézus is férfi tanítványokat 
fogadott maga mellé. A férfiak vállán nagy 
felelősség van, nemcsak a megélhetés ter-
heire gondolok, hanem a szűkebb és tá-
gabb környezetükben élők hitének növelé-
se, lelkének erősítése, életük jó irányba 
terelése is a küldetésük részét képezik.  
Persze ezt a felelősséget családos férfi a 
feleségével megosztva hordozza ideális 
esetben. Milyen megnyugtató lenne, ha 
minden férfi az Úristenre bízná életének 
vezetését. Nem könnyű sem a férfi, sem a 
női szerepeknek megfelelni, sok a csapda, 
az elesés lehetősége. Sajnos korunk tényei 
ezt igazolják, az alapoknál van a baj.  
Hitben összefonódva könnyebb kiállni a 
megpróbáltatásokat is és a személyre sza-
bott utunkra is könnyebben rátalálhatunk. 

Csillogó szemű gyülekezeti tagoknak ma-
gyarázkodtam örömmel a Bódi ház kapuja 
előtt, hogy cikket írni jöttem, látszott raj-
tuk, hogy várták az újra találkozás örömét. 

A Tiszteletes Úr megérkezése után bent 
a jó melegben, a gyertya fényénél, gitár 
kíséret mellett szólt a 133. zsoltár a Tégy 
eggyé Urunk kezdetű ének, majd a Tégy 
Uram engem áldássá című követte, har-
madiknak pedig a Drága Szentlélek, jöjj 
szólt meghitten, s ekkor már nyolcan vol-
tunk. Rövid imádság után - melyben a ki-
tartó betörő is szóba jött - A hétköznapok 
menedzsere c. könyv 6. fejezetét kezdték 
elemezni, melynek témája: Hogyan sokszo-
rozhatjuk meg az időnket? Tiszteletes 
Urunk jó szokásához híven egy vicces tör-
ténetet mondott el tanulságként, hogy ez-
zel is jelezze, sokszor vagyunk a szokásaink 
rabjai.(Talán egyszer még ez a történet is 
belekerül az újságba!) Fontos lenne a jó 
időbeosztás, a hatékony időfelhasználás, a 
párhuzamos munkafolyamatok kialakítása.  
A túlzott televíziózás sajnos időpocsékolás, 
állapítottuk meg mindnyájan. Isten tudja 
igazán hatékonnyá tenni az időnket, 

csak kérni  kell, és meglepően sokra ér-
het a segítségével az ember, vallotta 
őszintén Erdős Pál. Nagy Zsolt is elárulta, 
hogy sohasem tudott olyan jól haladni 
az elmaradt munkájával, amikor lemon-
dott egy-egy gyülekezeti összejövetelről, 
mint amikor eljött az alkalmakra, megál-
dotta Isten a neki szánt időt. 

Bódi Antal László pedig azt mesélte el, 
hogy a nyugalom napján való munka szü-
neteltetés nem kiesett idő, hanem nyere-
ség, mert olyanra is volt példa, hogy aki 
levágta aznap a lucernáját, jól elázott 
és még napok múltán is forgathatta csikor-
gó foggal. 

A Tiszteletes Úr bepillantást engedett 
látni, hogy vannak különbségek az igehir-
detésre való felkészülések között is.  
Ha elsőként a maga kezébe veszi az irányí-
tást, nincs olyan hatékony az írás, mint 
olyankor, amikor imával kezdi a felké-
szülést, s még mindig nagy csodaként éli 
meg, ha álmában is kapja az útmutatást.
(127.zsolt.2.) Majd arra a kérdésre adtunk 
választ, hogy ki hogyan készül a Kará-
csonyra? Kell-e ajándék, vagy mástól lesz 
ünnep a Karácsony? Az adventi időszak 
az ünnepre való ráhangolódás, ezt minden-
ki fontosnak tartotta, de az ajándék kérdé-
sében voltak különbségek. Majd húztunk 
egy ajándékkártyát, melyen egészen megle-
pő módon személyesre sikeredtek a bátorí-
tó üzenetek. 

Az Ím nagy Isten most előtted szívem 
kitárom kezdetű 345. ének és a hálaadó 
ima után bátorkodtam feltenni kérdései-
met, csak sajnos akkor már Erdős Pál osz-
lopos presbiter tagunk elment. 

 
- Mióta is működik a Férfikör? 
- Ez a harmadik évad. - válaszolja rögtön 

Tiszteletes Urunk. Majd mikor a részletes 
időpontot kérdezem, a segítség Gyulai Sán-
dortól, Nagy Zsolttól, Uzonyi Antaltól, 
Barak Istvántól körülbelül egyszerre érke-
zik. 

- 2010 szeptemberében volt az első ösz-
szejövetel. 

Viszont amikor a tábor idéződik vissza, 
volt egy kis hezitálás, hogy melyikben is 
volt róla szó, a Nyírjesi, vagy az Alcsi Holt 
Tiszai táborban? 

(Folytatás a(z) 9. oldalon) 

A férfikör  
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- A Mátraházai táborban fogalmazódott 
meg először a férfikör lehetősége, hiszen 
nagyon jókat beszélgettünk ott a filagória 
árnyékában - emlékszik vissza mosolyogva 
Loment Péter tiszteletes. 

- A tanulás, a tapasztalatok gyűjtése mel-
lett a csoporthoz tartozás is fontos szerepet 
kap. Kinél melyik a fontosabb? 

- Igen. Két igen - lelkesedik legyőzhetet-
lenül Nagy Zsolt, aki szerencsére a vidám-
ságot sem veti meg. - Jó keret tanterv a 
Szentírás. - Majd a többiek is bólogatnak, 
hogy tanulás mellett fontos szerepet kap 
a csoporthoz tartozás is. 

Barak István folytatja, aki a csendesebb 
emberekhez tartozik: 

- Könnyen beindult ez a csoport, mert 
igény volt rá. Jó dolog találkozni és beszél-
getni, volt olyan, hogy tizenketten is együtt 
voltunk - mondja lelkesen. 

- Sőt, még finomakat ettünk is! - kiáltja 
be Nagy Zsolt, majd szomorúan folytatja - 
sajnos ilyenre már régen nem került sor… 

- A Tiszteletes Úr még sms-t is küld oly-
kor, nehogy lemaradjunk! - árulja el meg-
hatottan, hálás szívvel a két Anti. 

- Egymásra is odafigyelünk, az utcán is jó 
megkérdezni: Hogy vagy? - folytatja Bódi 
Antal és Nagy Zsolt. 

- Személyes problémák, kérdések megvi-
tatására került-e már sor? 

- Voltak bizony, - mondják szinte egy-
szerre - például gyermekneveléssel kapcso-
latban közösen kerestük a választ. 

Meg szoktuk kérdezni egymástól, hogy ki-
vel mi történt két férfikörös összejövetel között. 

- Egymás hozzászólásai-
nak kapcsán mennyire 
érezhető a nyitottabbá 
válás, az empatikus ma-
gatartás? A hit növekedé-
se? A lélek gyümölcseinek 
beérése? - hangzott az 
összetett kérdés. 

- Egyértelműen érezhe-
tő a nyitottabbá válás, a 
csendesebbek is mernek 
véleményt mondani, ha-
marabb megszólalnak, 
mint kezdetben. - mondta 
egy bátrabb tag. 

- Próbálok kétszer any-
nyit hallgatni, mint eddig. 
Mert másokra figyelni is 
van olyan nehéz, mint 

megszólalni - valahogy így hangzott a bölcs 
és humoros válasz Gyulai Sándortól. 

- A kérdés többi részére objektíven lehet-
ne válaszolni a kívülállóknak, hogy ki hol 
tart a fejlődésben...- jegyezte meg Loment 
Péter lelkészünk. 

- Milyen témát vagy könyvet szeretnének 
a közeljövőben megvizsgálni? 

- Ez a könyv, a Hétköznapok menedzsere 
még el fog tartani a nyár elejéig - folytatja 
nevetve Tiszteletes Urunk - De nyitottak 
vagyunk jó témára! 

- Az első évben az apai kapcsolatokról 
beszéltünk, majd a férfi lét nehéz kérdései 
kerültek terítékre - kapom a tájékoztatást 
szép sorban a jelenlévőktől. 

- Mit jelent ez a férfikör a Tiszteletes Úr-
nak? - hangzik el utolsó kérdésem.    

Nagyszerű dolog - mondja őszinte mo-
sollyal. - Nagyon büszke vagyok rá! Bebizo-
nyította számomra, hogy a férfiak is tud-
nak sokat beszélni! Komolyan el tudnak 
gondolkodni fontos dolgokon. Ez a csoport 
jó példa rá, hogy a sztereotípiák mellett 
nagyon sok mindenről tudunk beszélni. 

 
 „Hogy szívük felbátorodjék, össze-
forrva szeretetben, és eljussanak a teljes 
bizonyossághoz vezető ismeret egész gaz-
dagságára: az Isten titkának, Krisztusnak 
ismeretére. Benne van a bölcsesség és is-
meret minden kincse elrejtve.” 

 
(Pál levele a Kolossébeliekhez 2,2-3) 

 
Rózsáné Szilvi  
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Filmajánló: Édesek és mostohák 
Nem könnyű az élet azokban a családok-

ban, ahol csak egy szülő él együtt a gyer-

mekeivel, mert magukkal 

hordozzák sebzettségü-

ket, veszteségüket. Ez sok 

családban változó állapot 

is, mert anyuka vagy apu-

ka előbb-utóbb talál ma-

gának egy új párt, és már 

ki is alakul a „mostoha 

helyzet”. Nem egyszerű 

feladat nevelőanyának 

vagy nevelőapának lenni, bölcsen belefoly-

ni a gyerekek nevelésébe, és érdekükben 

megtanulni együttműködni. 

Erről a keserves tanulásról szól az Éde-

sek és Mostohák című, 1998-ban készült 

film. Izabelnek (Julia Roberts), a gyönyörű 

és tehetséges fotósnak meggyűlik a baja 

szerelme előző házasságából született gyer-

mekeivel. Az édesanyjuk (Susan Sarandon) 

ráadásul a mamák mintaképe. A két nő 

között koránt sem felhőtlen a kapcsolat. 

Az egyedülálló édesanyának azonban tudo-

másul kell vennie, hogy vannak olyan hely-

zetek, amikor gyermekeinek szüksége lehet 

a mostohájukra. A két 

kiskamasz hozza a 

korukhoz illő viselke-

dést: imádják a mamá-

jukat és látványosan 

utálják a mostohát. Egy 

tragikus fordulat kö-

vetkeztében azonban 

ez a mozaikcsalád a 

film végére megtanulja 

az együttműködést. 

Az egyik legkedvesebb filmem ez a több 

mint tíz éves romantikus film. Aki teheti, 

karácsony környékén nézze meg! 

Álljon itt még kedvcsinálónak két mon-

dat a filmből: 

„Attól félek, hogy a lányod az esküvőjén 

azt fogja kívánni, bárcsak az édesanyja 

lenne itt.”- mondja Izabel, a mostohaanya. 

„Én pedig attól félek, hogy nem.”- vála-

szolja Jackie, az édesanya. 

Lomentné Szopkó Tünde 

1937-ben készült a kép. Az egykori református iskola negyedik osztályos tanulóit 

ábrázolja. Rendelkezésre bocsátotta Oláh Antalné. 
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A babkávé-mintás pulóver 

1946 késő őszén történt. Ikertestvérem-

mel, Évával tizenegy évesek lehettünk. 

Egyik nap édesanyánktól különös feladatot 

kaptunk. Néhány motring fehér gyapjúfo-

nalat mutatott: 

Kössetek belőle mindketten egy-egy pu-

lóvert! Azért 

kaptam a fo-

nalat egy is-

merősömtől, 

hogy ebből 

két szép puló-

ver készüljön 

hozzátok ha-

sonló korú lányoknak. 

Testvéremmel nagy lelkesen láttunk 

munkához. Egy ideje már tudtunk kötni, és 

örültünk a kellemes elfoglaltságnak 

(nyáron kalászszedéssel kerestünk némi 

pénzt, mert állandóan éhesek voltunk). 

Hozzákezdtünk tehát, szinte versenyezve 

egymással. Örömmel emlékszem vissza erre 

a csodálatos munkára: kemény gyapjúszál, 

mely belehasított kis ujjainkba, de készült 

a csodaszép lyukacsos, „babkávészemes” 

minta. 

A két egyforma méretű pulóver elkészült. 

Anyánk örömmel át is vette tőlünk. Furcsa 

módon már nem is érdekelt, hogy mi lesz 

a további sorsuk. 

Majd elérkezett a szenteste. Feszülten 

vártuk az ajándékokat bátyánkkal és kishú-

gunkkal együtt. Énekelve mentünk be  

a nappaliba, mely addig titokzatos módon 

zárva volt és közben fél szemmel az aján-

dékokat lestük az asztalon. 

Ott feküdt a két „babkávészemes” puló-

ver Évának és Máriának! Édesanyánk, 

hogy voltál képes gyapjúfonalat szerezni? 

Bátyám játékvasútját cserélte be érte, hi-

szen ő már közben 13 éves nagyfiú lett.  

Így sikerült igazi meglepetést szereznie! 

Csak csodálkoztunk okos édesanyánkon, 

aki a titkot oly sok héten keresztül meg-

őrizte. 

Maria Illberg 

 

 

December 8.-
án a Tiszafüre-
di Református 
Gy ermekott -
honban vol-
tunk adventi 
ü nneps égen , 
gyülekezetünk-
ből tizenné-
gyen. Nagyon 
áldásos alka-
lom volt mind-
annyiunk szá-
mára. 
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M indkét gyermekem a „refibe” jár, im-
már öt esztendeje van kapcsolatunk az 

iskolával. 
Annak idején a kisfiam már a Sulivárón 

eldöntötte, hogy ő csak és csakis itt szeret-
ne diákká válni. Először a külső szempont-
ok ragadták őt meg: szép, esztétikus tan-
termek, vidám dekorációk, majd a kedves, 
jó kedélyű, segítőkész tanító nénikre is fel-
figyelt, és nyomban kiválasztotta, hogy 
kivel szeretne elutazni nap mint nap a be-
tűk és számok világába. 

Mi görög katolikus vallásúak vagyunk, de 
nagyon jól érezzük magunkat a református 
templomban a családi vasárnapokon, és min-
dig megbeszéljük, hogy milyen üzenete 
volt a hétfői áhítatnak, sőt "esti mese" gya-
nánt gyakran a hittanórán hallott bibliai 
történetet idézzük fel újra.  

Amellett, hogy remek, ötletes, gyermek 
közeli programokat szerveznek a pedagó-
gusok a szabadidő hasznos eltöltésére, 
nagy figyelmet fordítanak a tanulók lelki 

gondozására is. Még mindig emlegeti a na-
gyobbik fiam azokat a hétfői perceket, ami-
kor el lehetett mondani az osztály előtt, 
hogy kivel mi történt a hétvégén. A  
pedagógusok — eddigi tapasztalataim sze-
rint — mindig minden problémára megta-
lálják a megoldást. Megható gesztusnak 
találom, hogy pl. a beteg tanuló felgyógy-
ulásáért vagy a tanulmányi és egyéb verse-
nyeken részt vevő gyermekek sikeres sze-
repléséért közösen imádkozik az osztály. 

Tehát az én fiaim nagyon örülnek, hogy 
a Baltazár Dezső Református Általános 
Iskola diákjai lehetnek, viszont egy dolog-
gal nehezen tudnak kibékülni, miszerint: 
itt is sokat kell tanulni és az órákon oda 
kell figyelni. Ha valaki ismer olyan általá-
nos iskolát, ahol az előbbi feladatok nem 
kötelezőek a diákokra nézve, akkor feltétle-
nül szóljon nekünk! 

Forgácsné Molnár Éva (Balázs és Janó 
anyukája) 

Miért éppen a Baltazárt választották? 

A  kislányunk, Emese a Baltazár Dezső 
Református Általános Iskola 1. a osz-

tályában tanul. Az iskola kiválasztásánál 
többféle szempontot kellett figyelembe 
vennünk. Családunk Tégláson él, de a fele-
ségem és én Hajdúböszörményben dolgo-
zunk. Így hát úgy gondoltuk, hogy mivel 
időnk jelentős részét a városban töltjük, 
ezért általános iskolát is helyben keresünk. 
Fontos szempont volt számunkra, hogy a 
városban könnyen elérhető a különböző 
művészeti ágakkal való ismerkedés is, to-
vábbá meghatározó volt az is, hogy az egy-
házi iskolák magas színvonalú tanító és 
nevelőmunkát végeznek. Az eddigi tapasz-
talataink ezt támasztották alá, mert két 
fiúnk is a Debreceni Református Kollégium 
Gimnáziumában tanult, illetve tanul. 

Az eddig eltelt három hónap bebizonyí-
totta, hogy jól választottunk iskolát. Gyere-
künk egy szeretetteljes környezetbe került, 
ahol a beilleszkedés, teljesen ismeretlen-
ként is gyorsan megtörtént, amit én egyér-
telműen az ott tanuló kisdiákokat körülve-

vő szeretet eredményének tartok. Amikor 
belépünk az intézmény kapuin már érzé-
kelhető a légkörben, hogy valami jó helyre 
érkeztünk. Ha végig megyünk a folyosón, 
azt tapasztalhatjuk, hogy megelevenedik 
őseink azon szokása, hogy ismeretlen em-
berek is köszönnek, egymásnak jót kíván-
nak, és szinte már nem is tudatosan kérik 
a Jóisten áldását. Mind ezt a gyermekeink 
is megtanulják, hogy felnövekedve megta-

Erre a kérdésre kerestük a választ, és kérdeztünk meg 
néhány szülőt. Válaszaikat az alábbiakban olvashatják. 
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M iért választottuk a Baltazár Dezső 
Református Általános Iskolát? 

Mint szülők, felelősséggel tartozunk 
azért, hogy Isten ajándékait, a gyermekein-
ket, hogyan neveljük, hogyan 
indítjuk útnak az „Életbe”. A 
mai világban egyre nagyobb a 
verseny és már egyre koráb-
ban kerülnek gyermekeink 
versenyhelyzetbe. Vajon meg-
állják-e helyüket és boldogok 
lesznek-e, ha elsősorban csak 
a tudást próbáljuk átadni szá-
mukra? Mi, Boglárka és Le-
vente szülei úgy gondoljuk, 
hogy a tudás fontos, de nem 
elegendő, hogy gyermekeink 
kiegyensúlyozottak és boldogok legyenek. 
Tudjuk, hogy Istenben való hitük mindig 
támogatást ad nekik, ha az életben nehéz 
helyzetbe kerülnek, és mindig megtalálják 
a helyes utat. Boglárka már az óvoda meg-
alakulásától kezdve a Jó Pásztor Reformá-
tus Óvodába járt, ahol nagyszerű óvodape-
dagógusai segítették az iskolai felkészülést. 

Az iskola választásánál is fontosnak tartot-
tuk, hogy gyermekeink lelki nevelése és 
hitoktatása folyamatos legyen, ezért is vá-
lasztottuk számukra a Baltazár Dezső Re-

formátus Általános Iskolát. 
Levente fiúnk bár három év 
korkülönbséggel, de nővére 
nyomdokait járva, ma már ő 
is a református iskola kisdi-
ákja. Az órarendbe illesztett 
hitoktatás keretében gyerme-
keink játékosan tanulják meg 
a bibliai történeteket, melyek 
megismerésével hitük mé-
lyebb lesz, és értékrendjük a 
mai kor ellenére helyes 

irányba mutat. A Baltazár De-
zső  Református Általános Iskolában nagy 
hangsúlyt fordítanak a lelki nevelés mellett 
a tehetség gondozásra is, ugyanakkor a 
lemaradtak felzárkóztatására, megtanulják 
a gyerekek, hogyan segítsék, támogassák 
azt, aki arra rászorul, de ha versenyről van 
szó, akkor is megállják a helyüket. 

Ecsedi Levente 

A z adventi szöszmötölőn az iskolá-
ban a suliváró időpontjaira lettem 

figyelmes. Azonnal emlékeim sokasága 
kavargott a fejemben. Visszaemlékeztem, ami-
kor évekkel ezelőtt fiam kezét fogva érkeztünk 
az első suliváróra. Az izgatottság nemcsak az 
ő, de az én szívemben is ott volt. Valami új, 
valami más. Már előtte voltunk más isko-
lákban is, de azt a fényt, azt a kis apró ra-
gyogást sehol nem láttam a gyerek szemé-
ben. Ahogyan átléptük az ajtót, máris egy 
kedves üdvözlet fogadott bennünket. Ál-
dás, Békesség. Igen ez az, amire egy ap-
rócska gyereknek szüksége van, és persze 
egy féltő anyának is. Áldást kérek a gyer-
mekemre és egész napos békességet. Nagy 
lelkesedéssel vártuk az újabb és újabb al-
kalmakat, míg a fiam a tanítókkal, addig 
én a szülőkkel ismerkedtem. A sok öröm 
mellett mégis volt bennem egy kis félelem 
amiatt, hogy mi nem voltunk megkeresz-
telve. Azonban örömmel tapasztaltuk, hogy 
minden kis „suliváróst” felvettek az iskolá-
ba. Azóta már a leányom is az iskola tanu-

lója, és minden nap hálát adok Istennek, 
hogy segített bennünket egy nehéz döntés-
ben és a helyes útratérésben. Az évek során 
családom megkeresztelkedett és férjemmel 
lekonfirmáltunk, így az addigi félelmünk 
mára már elmúlt. Vasárnaponként örömte-
li szívvel megyünk a Templomba Istentisz-
teletre, ahol a gyerekek külön gyerekórán 
vesznek részt. Így ők játékosan hallgatják 
és tanulják Isten igéjét. Örömmel veszünk 
részt a gyülekezet életében, mert fontos 
számunkra, hogy gyermekeink ne csak az 
iskolában halljanak Istenről. Ha még ezek 
után megkérdeznék tőlem, hogy miért jó, 
hogy a Refibe járnak gyermekeim, még azt 
tudnám hozzáfűzni, hogy mi nemcsak egy 
gondoskodó, odaadó iskolát választottunk 
gyermekeinknek, hanem egy szerető gyüle-
kezetet, barátokat, egy nagy családot és az Úr 
Isten közelségét. Ezzel a pár sorral és em-
lékkel köszöntök mindenkit, aki az iskolá-
ba és gyülekezetbe eljön hozzánk. Áldás, 
Békesség! 

Nagyné Kocsis Gabriella 

pasztalhassák, hogy ha a gondolataik és a 
kimondott szavaik a jóról és a szeretetről 
tesznek bizonyságot, akkor ugyanez fog 
visszatükröződni a saját életükre is. 

A Jóisten gazdag áldását és békességét 
kívánom mindenki számára! 

Szanics Gyula 
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Minden év novemberében megemléke-
zünk iskolánk névadójáról, Baltazár Dezső 
református püspökről. Ennek keretében 
kerültek megrendezésre november 15-én 
és 16-án délután a Bal-
tazár-napok.  

Iskolánk tanulóit 
rengeteg érdekes és 
színes program várta, 
melyeket előzőleg pla-
kátokon hirdettünk 
meg, így a gyerekek 
előre kiválaszthatták, 
hogy melyeken szeret-
nének részt venni. Vol-
tak gondolkodtató, 
megmozgató és erőt 
próbáló feladatok is. A 
mozogni vágyók kipróbálhatták a társas-
táncot és a zumbát. Népszerű volt a sakk, 
ahol a gyerekek körmérkőzéseket játszot-
tak, valamint „Szörf a neten” elnevezésű 
programunk, itt tanulóink feladatokat ol-
dottak meg az internet segítségével. Ügyes 
kezű gyerekeink a „Művészsarok”-ban 
mécsestartókat és szép papírdíszeket készí-
tettek a tanár nénikkel. Rendhagyó dráma-
órán vettek részt azok, akik a „Beugró”-ra 

jelentkeztek, mely a tévéből jól ismert mű-
sor alapján készült. Az ebédlőben első nap 
látványkonyhát rendeztünk be, ahol a gye-
rekek finom salátát készítettek egy igazi 

szakács segítségével, 
amit utána természete-
sen meg is ettek. Isko-
lánk legerősebb tanulói 
a  „ S z k a n d e r -
bajnokság”-on mérhet-
ték össze erejüket, a 
legjobb hangú gyere-
kek pedig - persze ha 
elég bátrak voltak - a 
„Karaoke”-ra jelentkez-
hettek.   
Ezeken kívül számos 
más program várta 

még a gyerekeket: volt filmvetítés alsósok-
nak és külön a felsősöknek, egészségszoba, 
activity, az első és második osztályosokat 
pedig lufibűvész szórakoztatta az ebédlőben. 

A programok megszervezése sok munkát 
igényelt, az egész tantestület kivette a ré-
szét belőle és együtt dolgozott, azért hogy a 
gyerekek jól érezzék magukat. 

Pinténé Tóth Anikó 

Baltazár-napok 

Családi vasárnap és keresztelő 
2012. november 11-én családi vasárnap 

keretében iskolánk  4. a. osztályos tanulói 
szolgáltak műsorral. A 
gyerekek „A nagyravá-
gyó feketerigó” című 
mesét adták elő. 

Bizonyára sokan em-
lékszünk gyermekko-
runkból arra a szívhez 
szóló történetre, mely-
ben a színét szégyellő 
feketerigó egy kisfiú 
barátságát remélve 
előbb zöldküllőnek, 
majd gólyának, végül 
pedig sárgarigónak festi magát. Csak a me-
se végén derül ki, hogy a kisfiú éppen a 
fekete színű madárral szeretett volna ba-
rátságot kötni. 

Ez a tanulságos mese megmutatta ne-
künk, hogy soha ne mutassuk magunkat 
másnak, mint amilyenek valójában va-

gyunk. Ne  a külsőségekre, hanem a belső 
értékekre figyelve keressünk barátokat 

úgy, ahogy azt a kisfiú 
is tette. 
A szolgálat végén a gye-
rekek  a barátsággal 
kapcsolatos gondolatai-
kat a következőképpen 
foglalták imába: 
„Uram, te eljöttél ér-
tem, hogy a Barátom 
légy. Bocsáss meg, ha 
én elbújtam, elrejtőz-
tem előled, Mert nem 
hittem, hogy olyannak 

szeretsz, amilyen vagyok. Uram, olyan jó, 
hogy meg vagyok keresztelve. Örülök, 
hogy nekem is azt ígérted, hogy a legjobb 
Barátom leszel. Köszönöm, hogy a bará-
tod lehetek! Ámen” 

Kissné Czeglédi Erika, Győriné Percze 
Júlia 
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A Baltazár Dezső Református Általános 
Iskola diákjai október 12-én szüreti mulat-
ságon vettek részt. 

Az ősz színeibe öltözött osztályok előze-
tesen fantáziadús menetleveleket készítet-
tek, amelyhez frappáns, rímes csatakiáltást 
is alkottak.  Állomásról állomásra halad-
tak, ahol érdekes feladatok vártak rájuk: 
akadályverseny, ősszel kapcsolatos találós 
kérdések megfejtése, őszi termések felis-
merése bekötött szemmel, almatorony épí-

tése, termésválogatás. Ezzel egyidejűleg a 
vállalkozó kedvű gyerekek salátát készítet-
tek, kézműveskedtek, illetve lovas szekere-
zésre is volt lehetőségük. A program ideje 
alatt a büfében a szülők által készített fi-
nom süteményeket vásárolhatták meg ta-
nulóink jelképes összegért. A nap végén a 
zsűri megválasztotta a szüret szépét, és a 
mulatságot vidám táncház zárta. 

Baloghné Németh Anita 
Süvöltős Marianna 

Szüreti mulatság 

Mikulás 

Az idei Mikulás - köszöntő színvonalas 

műsort a 3. a osztályos tanulók adták 

mind az iskolás, mind a meghívott óvodás 

gyermekek számára. 
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Újra felnőtt konfirmáció! 

Figyelem! 

Szép ajándékot adhatnak át jegyesüknek, 
házastársuknak azzal, ha január 25-27-
én elhozzák Berekfürdőre. Ez a hétvége 
ugyanis csak gyülekeztünk házaspárjai szá-
mára szerveződik egy csendes festőien szép 
kisfaluban. Célja az, hogy a házasságok erő-
sebbek, tartósabbak legyenek így biztosít-
sanak jó légkört a gyermekek neveléséhez. 

Az Isten szerint élő család jó építőköve a 
gyülekezet nagy családjának is. Ezért sze-
retnénk a fáradt, sok nehézséggel küzdő 
házaspárokat és a házasságra készülőket 
segíteni ezzel a programmal. A hétvége té-
mája: Hogyan építsünk a házasságban 
hosszan tartó kapcsolatot? A rövid előadá-
sok, játékos gyakorlatok, beszélgetések 
mellett kikapcsolódásra (fürdőzésre!) is 
lesz lehetőség. 

A hétvége ára két fő részére 16.000,
- Ft, (pályázati támogatással) amely tartal-
mazza a szállás és napi háromszori étkezés 
költségét. Az utazás személyautókkal törté-
nik saját költségre. 

Kedves Nagyszülő! Felnőtt, családos 
gyermekeinek legyen segítségére abban, 
hogy felhívja a figyelmüket erre a program-
ra és elvállalja arra a hétvégére unokáinak 
felügyeletét! Ezáltal erősödhet az egymás-
hoz és Istenhez fűződő kapcsolatuk. 

Fiatal és idősebb házaspárok és házas-

ságra készülő fiatalok! 

 

Felnőtt konfirmációs csoportot in-

dítunk 2013. február 3-án vasárnap 

17 órai kezdettel a Gyülekezeti Ház-

ban. 

Várunk szeretettel minden érdeklődő fel-

nőttet,  

aki szeretné elmélyíteni hitét, reformá-

tus identitását,  

aki szeretne a Bocskai téri Gyülekezettel 

jobban megismerkedni,  

aki szeretne Református Egyházunkhoz 

tartozni,  

aki nyitott arra, hogy bibliai- és egyház-

ismeretekkel gazdagodjon az együtt töltött 

10 héten keresztül. 

További információt szívesen adunk Gyü-

lekezetünk Lelkészi Hivatalában (Hb., Új-

városi u. 1.; Tel: 52-229-998 vagy 52-561-

998). 


