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A karácsony evangéliuma azáltal 

lett igazi örömhírré, hogy nemcsak 

azt íratta le benne a Szentlélek Isten, 

hogy a júdeai Betlehemben megszü-

letett egy kisgyermek, akiben maga a 

szent és hatalmas Isten jött el a föld-

re, hogy váltságot, bűnbocsánatot – 

tehát igazi örömet – adjon a bűnben 

halálra ítélt embernek, hanem azt is, 

hogy ez a megváltó Úr személyes ta-

lálkozásra várja az erőtlen embert. 

Ezzel a Megváltóval személyesen 

kell, de lehet is találkozni, mert a 

Lélek mindenkit kész elindítani ab-

ból az állapotból, amiben van, és 

mindenkit el is tud vezetni azon az 

úton, amely a Megváltóhoz visz! Böl-

csek és egyszerű emberek, hatalma-

sok és erőtlenek, gazdagok és szegé-

nyek, egészségesek és betegek egy-

formán csak a Vele való találkozás-

ban juthatnak igazi örömre: ki-ki a 

maga életének az állapotában. A ka-

rácsonyi evangéliumnak ez a közös 

üzenete mindenki számára, és ez 

marad tartós örömként ma is és min-

denkor az eljövendő időkben. A két 

evangéliumi rész – Máté és Lukács 

evangéliuma – nem véletlenül beszél 

két, egymástól nagyon távol lévő em-

bercsoport találkozásáról a betlehe-

mi jászolbölcső mellett. Nagyon kü-

lönböző volt a helyzetük, a minden-

napi életük folyása, sőt, még a Betle-

hemtől való távolságuk is. De mind a 

két csoportnak a maga útját kellett 

vállalnia és megjárnia ahhoz, hogy a 

célt – a világ Urával való találkozást 

– elérjék. Különböző volt az értesülé-

sük a Megváltó születéséről, de egy-

forma a választási lehetőség: vagy 

elindulnak és rábízzák magukat a 

Lélek vezetésére – ám akkor az egész 

életüket átformáló találkozásban lesz 

részük a betlehemi jászolbölcsőnél –, 

vagy maradnak a maguk addigi álla-

potában – nem indulva el a jelek lá-

tása után –, és akkor kimaradnak az 

élet Urával való találkozásból és így 

nem részesülhetnek az egyetlen igazi 

örömből, mert akkor nem hangzik el 

feléjük a karácsonyi örömhír: „Ne 

féljetek, mert ímé hirdetek néktek 

nagy örömet, mely az egész népnek 

öröme lészen: Mert született néktek 

ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a 

Dávid városában” (Lukács 2, 10-11). 

De őket Valaki elindította és az a Va-

laki célhoz is juttatta őket.  Kezdjük a 

bölcsek útjával. Azt írja Máté evangé-

lista: „Amikor pedig megszületett 

Jézus a júdeai Betlehemben, Heró-

des király idejében, ímé napkeletről 

bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és azt 

mondták: Hol van a zsidók királya, 

mert láttuk az ő csillagát napkeleten 

és azért jöttünk, hogy tisztességet 

tegyünk néki” (Máté 2, 1-2). Ahhoz, 

hogy ezek a keleti tudósok elindulja-

nak a maguk mindennapi életének 

másoktól magasabb rendű helyzeté-

ből, figyelmeztetést kellett hogy kap-

janak Valakitől: „Vigyázzatok, a ti 

bölcsességeteken kívül van egy min-

denek felett való bölcsesség – a bűn-

bocsátó Isten szeretete, ami így íra-

tott meg: „Mert úgy szerette Isten e 

világot, hogy az ő egyszülött Fiát ad-

ta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne 

vesszen, hanem örök élete le-

gyen.” (János 3, 16).  Ezt a szeretetet 

hirdette az a csillag, amely felragyo-

gott az ő szemük előtt, amelyben Is-

ten a világ Urának eljövetelére figyel-

meztette őket. Ezt a felismerést pedig 

az Isten Lelke végezte el bennük, az a 

Lélek, aki mindenkor munkálkodik 

ebben a világban. Akit éppen ez a 

Jézus ígért meg a mennybemenetel 

előtt a tanítványoknak: „Vesztek erőt 

minekutána a Szent Lélek eljön reá-

tok: és lesztek nékem tanú-

im.” (Apostolok Cselekedetei 1,8). Ez 

érttette meg velük, hogy az ő bölcses-

ségüknél van egy sokkal nagyobb és 

ezt a sokkal nagyobbat készítette el 

Isten az ő számukra is. Ezeket a böl-

cseket az alázatosok számára elkészí-

tett ingyen kegyelem vezette el a Jé-

zussal való találkozásra. A lényeg az, 

hogy ezek a bölcsek itt most nem a 

maguk értelmére támaszkodtak, ha-

nem elfogadták az Istentől – felülről 

– való bölcsességet és elindultak a 

csillag vezetésével. De a bölcsek nem 

érkeztek meg olyan könnyen a cél-

hoz. Ők úgy értelmezték a látást, 

hogy a csillag a zsidók királyának a 

megszületését hirdeti. Ezért keresték 

Őt Jeruzsálemben. De ott megtanul-

ták, hogy Isten nekik nem a zsidók 

királyával készített találkozást, ha-

nem az egész világ Urával és királyá-

val, az Úr Jézus Krisztussal, aki min-

denkinek Ura, aki hisz Ő benne. Így 

indította tovább őket a Lélek Betle-

hembe, mert Isten megérttette velük, 

hogy a Jézus születésének helyét az 

örökkévaló Isten végezte el kezdettől 

fogva. Amikor megérkeztek Betle-

hembe a bölcsek, nem egyszerű és 

kicsi dolgot kellett megtanulniuk. Ők 

királyt kerestek, és azt akartak látni. 

És ehelyett nem királyi trón várta 

őket, hanem egy szegényes istálló, 

benne jászolbölcsővel. És nem fényes 

öltözetű királyfit találtak, hanem sze-

gényes, rongyokba pólyált gyerme-

ket. De a Lélek felismertette vélük 

azt az Urat, akiben az Isten szeretete 

lehajolt a bűnös világhoz, és megért-

tette velük, hogy ennek a királynak a 

jelét látták abban a csillagban. Ez 

előtt a király előtt aztán leborultak, 

hogy tisztességet adjanak neki, hogy 

dicsőítsék őt, hogy lerakhassák előtte 

ajándékaikat. Ezután következett 

életükben egy nagyon komoly dön-

tés: úgy van megírva, hogy miután 

Heródes gonosz szándékkal arra kér-

te őket, hogy visszafelé mentükben 

jelezzék neki Jézus születésének he-

lyét, a Lélek megintette őket, hogy 

más úton térjenek vissza hazájukba. 

(Máté 2,12). Ennek a figyelmeztetés-

nek engedelmeskedve megakadá-

lyozták Heródes gyilkos szándékát. 

És ezt megint a Lélek munkája vé-

gezte el bennük. Ez volt életükben az 

áldás útja.  És most folytassuk a 

pásztorokkal. A Lukács evangéliuma 

adja tudtunkra ezeknek az útját. Ez 

az út is úgy kezdődik, mint a bölcse-

ké: az élő Isten jele megjelenik előt-

tük. Így van megírva: „Voltak pedig 

Bölcsek és pásztorok találkozása Jézussal 
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pásztorok azon a vidéken, akik künn 

a mezőn tanyáztak és vigyáztak éj-

szakán az ő nyájok mellett. És ímé az 

Úrnak angyala hozzájuk jött és az 

Úrnak dicsősége körülvette őket: és 

nagy félelemmel megfélemedtek. És 

azt mondta az angyal nekik: Ne félje-

tek, mert hirdetek néktek nagy örö-

met, mely az egész népnek öröme 

lesz! Mert született néktek ma a 

Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid 

városában.” (Lukács 2, 8-11). Ez az 

eddig soha nem látott fényesség féle-

lemmel töltötte el őket és ez nem 

véletlenül volt így.  Amióta az ember 

szívét rabul ejtette a bűn, mindig 

félelmet jelent az Isten dicsőségével 

való találkozás. De az Isten a maga 

dicsőségét soha nem azért ragyogtat-

ja fel, hogy megtanítsa az embert 

félni és rettegni. Ezt tudja a bűnös 

ember a nélkül is. Az Isten dicsősége 

mindig azért jelent és jelenik meg, 

hogy ebből a félelmetes állapotból 

hirdessen – ott a pásztoroknak, itt 

pedig minden embernek – nagy örö-

met. Ennek az örömnek a forrása 

pedig az, hogy „született néktek Meg-

tartó”, aki azért jött ebbe a világba, 

hogy amire az ember képtelen a ma-

ga erejéből, megszabadítsa a világot 

a félelemtől, mert erre csak Neki van 

ereje és hatalma ezen a földön.  Ami-

kor elhangzott a kegyelmes Isten 

pásztoroknak szóló üzenete, az Úr 

bizonyítékot is adott ehhez: „És hir-

telenséggel az angyallal mennyei se-

regek sokasága jelent meg, akik az 

Istent dicsérték és ezt mondták: Di-

csőség a magasságos mennyekben az 

Istennek és a földön békesség és az 

emberekhez jóakarat.” (Lukács 2, 13-

14). A legtökéletesebb karácsonyi 

üzenet az, amikor megjelenik az élő 

Isten dicsősége, hogy előtte leborul-

janak a félénk szívű emberek, mert 

ezáltal van biztosítva az emberek 

számára a békesség, mert ez a jóaka-

ratú Isten ajándéka az övéi számára. 

Miután az angyalok eltávoztak, a 

pásztoroknak dönteniük kellett. De 

ebben nem maradtak magukra: ott 

maradt velük a Lélek, aki megtaní-

totta őket a döntésre: „Menjünk el 

mind Betlehemig, és lássuk meg ezt a 

dolgot, amelyet az Úr megjelentetett 

nekünk.” (Lukács 2, 15). Vezetőjük az 

a Lélek volt, aki elindította őket és 

biztosan vezette őket a célhoz. Mert 

aki teljes hittel és reménységgel kö-

veti ezt a vezetőt, az nem botlik meg, 

mert a Lélek vigyáz rá és biztos hely-

re vezeti. Ehhez kellett a pásztorok-

nak alázatos és engedelmes szív, de 

így az út biztonságos volt: „Elmentek 

azért sietséggel és megtalálták Mári-

át és Józsefet és a kis gyermeket, aki 

a jászolban feküdt.” (Lukács 2,16). 

Nincs megírva, hogy a pásztorok va-

lamilyen ajándékot is vittek volna a 

gyermeknek – ezt a későbbi korok-

ban művészek gondolták hozzá a 

karácsony történetéhez. De mégis 

vittek valamit: a maguk vágyakozó 

szívét, és ennél többet bűnös ember 

nem is adhat a Megváltójának. De Ő 

nem is kér mást az embertől. Ez után 

következik a pásztorok életében a 

nagy feladat. Nem azért mehettek el 

Betlehembe, nem azért kapták a cso-

dálatos jelet, hogy legyen egy rövid 

ideig tartó örömük, hanem azért, 

hogy mások is meghallhassák az 

örömhírt: „Született néktek Megtar-

tó”, „És ezt látván elhirdették, ami 

nekik a gyermek felől monda-

tott.” (Lukács 2,17).  A Krisztussal 

való találkozás öröme ezért adatik 

meg mindenkinek. A két találkozás-

ban van sok közös bizonyosság: mind 

a kettőnél a fény, a Lélek fénye jele-

nik meg, ez a fény indítja mind a két 

csoportot a cél felé, ez vezeti őket a 

jászolbölcsőhöz. De van egy különb-

ség is: a bölcsek úgy mentek vissza 

napkeletre, hogy elkerülték Jeruzsá-

lemet, mert az Úr azt parancsolta 

nekik, hogy ne mondják el Heródes-

nek, hol jártak és mit láttak. Mások-

nak, a saját hazájukban biztosan el-

mondták mindezeket. A pásztorok-

nak viszont az volt a feladatuk, hogy 

azoknak, akik közül jöttek, elmond-

ják mindazt, amit láttak és hallottak. 

Úgy, ahogy ez később Péter és János 

apostolok életében megtörtént, amikor 

„megparancsolták nékik, hogy teljes-

séggel ne szóljanak és ne tanítsanak 

a Jézus nevében.”. Amire ők úgy fe-

leltek: „… nem tehetjük, hogy amiket 

láttunk és hallottunk, azokat ne szól-

juk.” (Apostolok Cselekedetei 4, 18-

20).  Most pedig hadd kérdezzelek 

meg, drága lélek, aki olvasod e soro-

kat: te hogy állsz a Jézussal való ta-

lálkozással? És ne feledd el: ezt nem 

én, a hozzád hasonló ember kérdi, 

hanem az élő Isten maga, aki énve-

lem e sorokat leíratta. Nem tudom, 

te melyik csoportba tartozol: a böl-

csekébe vagy a pásztorokéba? Csak 

egyet tudok: Valaki a júdeai Betle-

hemben azért született meg, mert 

neked szükséged van az élő Isten 

bűnbocsátó kegyelmével való talál-

kozásra, és ez a találkozás egyedül 

csak Jézus Krisztuson keresztül és 

őáltala lehetséges. A két találkozás-

ban azt akarja veled is megértetni az 

Isten Lelke, hogy a bűnbocsátó Isten 

részéről minden el van készítve. A 

kegyelemről szóló híradás, az örök 

karácsonyi üzenet hangzik sok bi-

zonyságtételben. A karácsony fénye 

– nem a karácsonyi gyertyákban, 

vagy a csillagszórókban – jelen van 

ma is ebben a világban, mert a Lélek 

tüze és fénye itt van, megszólít, drága 

üzenetet hirdet: „Ne féljetek, mert 

ímé hirdetek néktek nagy örömet, 

mely az egész népnek öröme lesz! 

Mert született néktek ma a Megtartó, 

aki az Úr Krisztus, a Dávid vá-

rosában.” (Lukács 2, 10-11). És ezt az 

üzenetet szeretném most személyes 

üzenetként hirdetni: Ne félj – te, aki-

nek ezer okod van a félelemre –, 

mert eljött ebbe a világba az élet Ura, 

a karácsonykor Betlehemben meg-

született Jézus. Azért jött, hogy elve-

gye a világ bűneit, hogy elvegye a 

tiédet is. Azért, hogy megtanítson 

Téged látni és hallani. Ő az Isten sze-

retetének ma is csodálatosan ragyo-

gó fénye. Őróla szól a teljes Szentírás 

minden üzenete, hozzá akar elvezetni 

a Biblia minden szava, és róla szól a 

gyarló és erőtelen ember minden 

bizonyságtétele – az én gyarló írá-

som is.  A sok szükség között igazán 

erre van szükséged: arra, hogy nézz 

fel és lásd meg, hogy minden sötét-

ség ellenére az Isten szeretetének a 

világossága hatalmas erővel fénylik 

ma is, ebben a világban is, és ez a 

világosság téged is el akar vezetni a 

Jézussal való boldog találkozásra. De 

ezt a találkozást senki sem tudja a 

maga erejéből elérni, mert ha a lélek 

kész is, a test erőtlen. Van azonban 

egy erő – a Szentlélek ereje –, és ez 

az erő téged is felemel és elvezet a 

karácsony – és a világ – Urához: a 

Jézus Krisztushoz. És ha kéred és 

várod az ő kegyelmét, te is biztosan 

ott lehetsz a betlehemi jászolbölcső-

nél és egyszer majd az ő dicsőségé-

ben, a megváltottak seregében, az 

örök életben, ővele és mindazokkal, 

akik hisznek őbenne. Úgy legyen! 

 

Géczy Tihamér lelkipásztor 
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kezdettel, nagy e rdeklo de s mellett 

tartottuk meg a „Dí szpolga rok az or-

gona nke rt” koncertsorozat nyito  elo -

ada sa t a Bocskai te ri templomunkban. 

Az est dí szvende gei Va -

sa ry Tama s zongoramu -

ve sz, karmester, í ro , a 

Szent Istva n-rend tulajdo-

nosa, a Nemzet Mu ve sze, 

Hajdu bo szo rme ny va ros 

dí szpolga ra, e s Dr. Szabo  

Bala zs Junior Prima dí jas 

orgonamu ve sz, nemzetko -

zi orgonaszake rto  voltak. 

A jo te konysa gi koncert 

alapveto  ce lja az volt, 

hogy tova bbi ta mogato kat 

szerezzu nk orgona nk fel-

u jí ta sa hoz, s felhí vjuk a 

va ros e s te rse ge zeneked-

velo  ko zo nse ge nek a figyelme t orgo-

na nkra, a restaura cio s munka k meg-

kezde se re. Ezen tu lmeno en szerez-

zu nk vende geinknek egy felejthetetlen 

zenei e lme nyt. A koncerten nagy o ro -

mu nkre re szt vett, FT Dr. Fekete Ka -

roly a Tisza ntu li reforma tus Egyha z-

keru let pu spo ke is, aki NT Loment 

Pe ter ko szo nto  ige je t ko veto en meg-

nyitotta a koncertet. Pu spo k u r me l-

tatta orgona nk e rte keit, valamint az 

orgona nk e pí te sekor szolga lo  Beke 

Antal ka ntor szerepe t, jelento se ge t is.  

Majd ezt ko veto en Va sa ry Tama s mu -

ve sz urat ko szo nto tte, s egy elmaradt 

szu lete snapi aja nde kot adott a t a nem-

zet mu ve sze nek.  Ezt ko vette Va sa ry 

Tama s u nnepi besze de, melyben a 

templomnak e s az orgona nak a va ros 

e lete ben beto lto tt szerepe ro l, jelento -

se ge ro l szo lt. Ezt ko veto en a ko rus-

e nekle se  e s az orgona nke  volt a fo sze-

rep. Elso ke nt Koda ly Zolta n: Ko szo n-

to je hangzott fel, Va sa ry Tama s mu -

ve sz urat ko szo nto tte ezzel az o sszkar. 

Elo adta a debreceni Maro thi Gyo rgy 

Pedago gus Ko rus, a ja szbere nyi Canta-

te Nobis E nekegyu ttes, a hajdu na na si 

Makla ry Lajos E nekkar, a hajdu bo -

szo rme nyi Daro ci Ba rdos Tama s Ve-

gyeskar tagjaibo l szervezett o sszkar. 

Veze nyelt Varga Miklo s, a hajdu na na si 

Makla ry Lajos E nekkar karnagya.  Az 

o sszevont ko rusban o ro mmel fedez-

tu k fel Kiss Attila polga rmester urat, 

orgona nk fo ve dno ke t.  O. Szabo  Istva n 

szí ne sz Va sa ry Tama s „A zene n tu l” 

cí mu  ko nyve bo l olvasott fel gyo nyo ru  

gondolatokat. Megtudhattuk, hogy a 

nemzet mu ve sze csak olyan zene t tud 

elfogadni, amelyik a hallgato sa got, ha 

csak egy kis ido re is, egy magasabb 

le ta llapotba ke pes elvinni.  altaza r 

Dezso  Reforma tus A ltala nos Iskola 

Magveto  ko rusa e s Templomi Vegyes-

kar nagy sikerrel e nekelte egyu tt a 

karzaton a 134. zsolta rt, Csuka sne  

Berna th Krisztina karnagy vezete se -

vel.  

A mu sor ma sodik felvona sa ban az 

orgona e , illetve Szabo  Bala zs orgona-

mu ve sze  volt a fo szerep. Me ltatta or-

gona nk szerepe t, jelento se ge t a hazai 

e s nemzetko zi rela cio ban egyara nt. 

Elmondta, hogy monumentalita sa, 

kive telesen ku lo nleges diszpozí cio ja, 

valamint iparto rte neti szempontbo l is 

az opus 400-s a magyar orgonaa llo-

ma ny egy ku lo no sen e rte kes, ve dendo  

darabja. Orgona nkon egy Liszt-

darabot ja tszott, majd a hozott mes-

terharmo niumon egy ne met zeneszer-

zo  egyik ismert mu ve t interpreta lta. A 

mu sor harmadik felvona sa ban hazafi-

as, buzdí to  ko rusmu vek szo laltak meg 

az o sszkar tolma csola sa ban. Ba rdos 

Lajos - Erkel Ferenc – Vo ro smarty 

Miha ly: Szo zat, veze nyelt Thormanne  

Husznay Ma ria, a ja szbere nyi Cantate 

Nobis E nekegyu ttes 

karnagya.  Erkel Fe-

renc: E ljen a haza! 

cí mu  mu ve t veze nyel-

te Ga ll Pe ter, a debre-

ceni Maro thi Gyo rgy 

Pedago gus Ko rus e s a 

hajdu bo szo rme nyi 

Daro ci Ba rdos Tama s 

Vegyeskar karnagya.  

Az est befejezo  re sz-

e ben, mint egy keretet 

adva az ege sz koncert-

nek isme t Koda ly mu -

veket hallhattunk. Fel-

csendu lt a114. genfi zsolta rt, valamint 

az Esti dalt. Veze nyelt Va sa ry Tama s 

karmester, orgona lt Szabo  Bala zs or-

gonamu ve sz. Az est ve ge n a hallgato -

sa g NT Loment Pe ter lelke sz u rto l fo-

gadhatta az a lda st. Va sa ry Tama s kar-

nagy urat e s Szabo  Bala zs orgonamu -

ve szt nagy szeretettel o lelte keble re a 

nagy le tsza mu  hallgato sa g. Ko zvetlen-

se gu k, tehetse gu k, a mu ve szet ira nti 

ala zatuk lenyu go zo tt mindannyiunkat. 

Va sa ry mu ve sz u rto l megtanulhattuk, 

hogy a komolynak mondott zene is 

fu szerezheto  szellemes humorral.  

Az est ele rte ce lja t, felejthetetlen e l-

me nyben volt re szu nk, s u jabb elko te-

lezett ta mogato kkal bo vu lt az orgona-

mento k csapata. Az adakoza sbo l be-

folyt o sszbeve tel-ke szpe nz, befizete s, 

a tutala s- ko zelí t a 1, 5 millio  forinthoz, 

de me g tova bbi no vekede sre sza mí t-

hatunk. Reme nykedu nk abban, hogy 

jo vo re az ideihez hasonlo , sikeres ren-

dezve nyu nk lesz.   

A lda skí va na ssal:  
Balogh Gyárfás kuratóriumi elnök 

Díszpolgárok az orgonáért 

www.bocskaiter.hu 
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Presbitereink válaszolnak - Boros Andrásné 

Folytatjuk az újonnan választott 

presbitereink bemutatását. Boros 

Andrásné Gyöngyit elsőként a kiseb-

bik lánya miatt néztem meg jobban, 

valamikor sok évvel ezelőtt a Két 

templomban egyházban vetélkedő 

kapcsán. Ugyanis elvarázsolt az azóta 

már megnövekedett szőke, cserfes, 

bájos leánykája. Közös kapocs még a 

bátyja, Ervin is, akit sok éve ismerek 

és kedvelek. Gyöngyike kedves mo-

solya, halk szavai bizonyára nyugta-

tólag hatnak  a hittanra jelentkező 

kisgyermekekre. Biztos vagyok ben-

ne, hogy sok évtized múltán is öröm-

mel fogják mesélni a gyermekeiknek, 

unokáiknak, hogy egykor Gyöngyi 

néni mélyítette el szívükben a hit 

növekedésre szánt csiráit. 

Vágyott-e valaha 

is erre a posztra? 

Én a presbiterség 

fogalmával és a vallás 

értelmezésével fel-

nőttkoromban, a ke-

resztelkedés és a kon-

firmáció után kerül-

tem kapcsolatba. 

Gyerekként ezzel csak  

egy-két alkalommal 

találkoztam a Kálvin 

téri hittanórán, ami 

már akkor mély ér-

zést keltett bennem. 

Amióta rendszeresen 

templomlátogató va-

gyok, egyre jobban 

érdekel a hit fogalma. 

Próbálom értelmezni 

a vasárnapi prédiká-

ciókat. Megismertem 

egy olyan közösséget, 

akikkel szívesen talál-

kozom. Két lányom 

már a Baltazár Dezső 

Református Iskola 

tanulói lettek. Nagy megtiszteltetés 

volt, amikor felkérést kaptam, hogy a 

presbitérium tagja legyek. 

Presbiterként mi a feladata? 

Fő feladatom  a gyerekekkel foglal-

kozni az istentiszteletek alatt, és 

esetleg a nyári táborban. Az alkal-

makra örömmel készülök a lányaim 

segítségével, hogy a kicsik jól érezzék 

magukat, míg a szüleik az igét hall-

gatják a templomban. 

Nehezebb vagy könnyebb fel-

adat, mint azt előzőleg gondol-

ta? 

Próbálom  Isten segítségével úgy 

végezni a rám mért feladatokat, hogy 

rá-

szolgáljak a választóim és a gyüleke-

zet bizalmára. 

A családdal és a munkájával 

hogyan tudja összeegyeztetni 

ezt a szolgálatot? 

Családom megértő, nem gátolnak a 

munkámban, hiszen ezzel Istennek 

szolgálok. 

Milyen a presbiterek egymás-

hoz fűződő kapcsolata a hét-

köznapokban? 

- Sajnos nem nagyon találkozom a 

többi presbiterrel, de ha van rá alka-

lom, akkor szívesen beszélgetünk.   

Az Úristen áldásait még in-

kább érzi, mióta ezt a szolgála-

tot végzi? 

Örülök, hogy befogadtak és bizal-

mat adtak. Mióta ezt a szolgálatot 

végezhetem, újult erővel és vidáman 

várom az ünnep- és a vasárnapokat. 

A következő ciklusban is sze-

retné ezt a tisztséget vállalni? 

-Szeretném vállalni, ha eddigi szol-

gálatommal meg vannak elégedve és 

a gyülekezet  újra mellettem áll a 

támogatásával. 

 Milyen vágyaid vannak? 

Vágyam az, hogy kis családom bol-

dog és egészséges legyen. Amíg szük-

ség van rám és a munkámra, el tud-

jam végezni a feladatomat. A színvo-

nalas prédikációk megtanítanak arra, 

hogy e rohanó életben érdemes a 

bibliát is olvasgatni, tanításain el-

gondolkozni. Munkavégzésemmel 

kapcsolatban Jézus szavai jutottak 

eszembe, ahogy Ő mondta: 

"Engedjétek hozzám jönni a kis-

gyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem 

őket, mert ilyeneké az Isten orszá-

ga." (Mt 19.13-15; Lk 18.15-17) 

 

Tardiné Szilvi 
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Gondoltuk-e, hogy két évszázaddal ezelőtt hajnali há-

romkor szólt az ébresztő harang a debreceni kollégium-

ban? Vagy el tudjuk-e képzelni, hogy a matematika szóra-

koztató tárgynak számított? Tudtuk-e, hogy a tűzoltó szak-

kör tagjai valóban életeket mentettek? A debreceni kollégi-

um diákjainak életével ismerkedhettek a 4-6. osztályos 

diákok négy fős csoportjai egy október végi délutánon. 

„Márton diák”, egy tógát viselő báb beszélgetett velük a 

saját iskolai életükről, és összehasonlította azt az ő kollégi-

umi világával.  

„A debreceni kollégium diákjainak egy napja” című 

rajzfilm megtekintésével a gyermekek betekinthettek a 

kollégium hétköznapjaiba. A vetélkedő során rajzzal, játék-

kal, gondolkodtató feladatokkal kerülhettek még közelebb 

régi diáktársaikhoz és református hagyományainkhoz. A 

szorgalmas tanulás, a kitartó munka, egymás segítése 

olyan légkört és értékeket teremtettek a kollégiumban, 

amelyeknek mi is szeretnénk részeseivé válni. Orando et 

laborando – imádkozzál és dolgozzál – olvashatjuk a jel-

mondatot a debreceni kollégiumban. Kérjük Istent, hogy 

segítsen nekünk jó lelkiismerettel dolgozni és Isten színe 

előtt helytállni, megfelelően használni mindazt az adottsá-

got, amit Istentől kaptunk. 

Pluhár Gáborné Szűcs Enikő 

Refis iskolai élet 

Orando et laborando” – Vetélkedő a reformáció hetében 

Szeretet-vendégségben jártunk 

2018. november 5-e n, he tfo n, egy sze p o szi de luta non 

vende gse gbe voltunk hivatalosak. Vende gla to ink a Bocskai 

te ri reforma tus ko zo sse g Imako re nek tagjai voltak, a 

„kedves nénik”, ahogy a fiatalok nevezik o ket. Hallottunk 

ro la, hogy befejezo do tt a Gyu lekezeti ha z felu jí ta sa, de be-

le pve a ha zba, majd a nagyterembe, a szavunk is elakadt a 

csoda lkoza sto l: gyo nyo ru  lett az e pu let kí vu l-belu l! A ked-

ves fogadtata s uta n ko lcso no sen besza moltunk az elmu lt 

ho napok to rte ne seiro l, eseme nyeiro l, majd o ro mmel la ttak 

neki a fiatalok az elo ke szí tett te szta pergete se nek, hogy 

kezu k, no meg igyekezetu k nyoma n apro  vagy kicsit na-

gyobbacska csigate szta k sokasodjanak. Egyu tt ragyogtak az 

aranysa rga te sztakupacok a boldog arcokkal, volt, aki alig 

akarta abbahagyni, u gy belejo tt a munka ba…  

Mindeko zben otthon e reztu k magunkat minden e rtelem-

ben, hiszen a csiga k mellett a nyelvek is peregtek: jo í zu , 

vida m besze lgete s alakult ki az asztal ko ru l, e s szeretet vett 

ko rbe minket; figyelmes, gondoskodo , aja nde kozo  szeretet. 

Ha la san ko szo nju k a jelenle vo knek a szeretet-vendégséget, 

akik pedig nem tudtak velu nk lenni, ott voltak me gis, hiszen 

mindenkit sza mba vettu nk, kedves szavakkal emlegettu nk. 

Magyarne  Zsuzsika ne ni ku lo no sen hia nyzott neku nk!!! 

Gacsó Tamásné Anikó 

SZSZK- Fogyatékos személyek nappali ellátása (ÉNO) 
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REFISZ nap Nyírtéten, Élő kövek ifis beszámoló 

November harmadika n az ifi a Reforma tus Fiatalok Szo -

vetse ge a ltal szervezett regiona lis tala lkozo n vett re szt. Na-

gyon izgatottan va rtuk, hiszen tavaly va rosunk adott otthont 

a rendezve nynek, ide n pedig Nyí rte tre utaztunk. Reggel 

nyolckor buszra sza lltunk, hogy me g ido ben regisztra lhas-

sunk. Mege rkeze su nkkor a szervezo k meleg ka ve val e s friss 

pe ksu teme nnyel fogadtak minket. Mivel ku lo nbo zo  helyek-

ro l e rkeztu nk, ismerkedo s ja te kokkal indí tottuk a napot. Na-

gyon bu szke k voltunk, mert ezalatt kideru lt, hogy va rosunk-

bo l e rkezett a legnagyobb le tsza mu  csapat. Ko zo s e nekle ssel 

folytato dott a program, ami uta n Vezetett vagy Fe lreveze-

tett? cí mmel hallgattunk evangeliza cio t. Ez tetszett az ifinek 

a legjobban, hiszen koroszta lyunk sza ma ra aktua lis ke rde -

sekro l szo lt, szemle letes he tko znapi pe lda kkal gazdagí tva. A 

humoros elemeket tartalmazo  elo ada s segí tett elgondolkozni 

Isten e letu nkben beto lto tt szerepe ro l. Ezek uta n egy bizony-

sa gte tel ko vetkezett, ami szinte n nagy hata st gyakorolt a 

jelenle vo kre. Betekinte st nyertu nk egy eseme nydu s e letbe, 

amin keresztu l me g inka bb elme lyedhettu nk az elo zo  te ma -

ban. De lben elfogyasztottuk a finom ebe det, az elmaradha-

tatlan ko zo s ima dsa g uta n. Egy ro vid piheno vel ke so bb visz-

szate rtu nk a tornaterembe a ko vetkezo  elo ada sra. A nap e l-

me nyei ko zu l ez volt a leginka bb megoszto , a cí me „Nem az 

elso  az igazi, hanem az igazi az elso ...” volt, a vila gunkban 

megva ltozott kapcsolatokro l szo lt. A felmeru lt ke rde seket e s 

egye ni ve leme nyeket ma r ku lo nbo zo , kisebb le tsza mu  cso-

portokban besze ltu k meg, amelyeket a szervezo k osztottak 

be e letkor szerint, e s amelyeket a regisztra cio na l kapott kar-

szalag sza ma jelzett. Nagyon o ru ltu nk, hogy hasonlo  e rdeklo -

de su  fiatalokkal tala lkozhattunk e s besze lgethettu nk. Min-

den csoportprogram ma shogy zajlott le, az egyikben csak 

besze lgettek, a ma sikban a fiu k e s la nyok ku lo n gyu jto ttek 

egy kapcsolatban sza mukra fontos tulajdonsa go-

kat, a harmadikban ja te kosan dolgozta k fel a te -

ma t. Ve gu l isme t egybegyu ltu nk, megne ztu k a he-

lyi ne pta ncosok elo ada sa t, majd informa cio kat 

kaptunk a Refiszro l e s a legko zelebbi programok-

ro l. Indula s elo tt minden re sztvevo nek egy aja n-

de k po lo val kedveskedtek. Hazafele  a buszon min-

denki besza molt a csoportja eseme nyeiro l e s meg-

vitattuk a ve leme nyeket a ku lo nbo zo  elo ada sok-

ro l, hiszen mindenkinek egye ni megla ta sai voltak. 

Abban viszont egyete rtettu nk, hogy szuper napot 

to lthettu nk el egyu tt, sokat tanulhattunk Istennel 

valo  kapcsolatunkro l, e s alig va rjuk a legko zelebbi 

alkalmat. 

Varga Katalin, Dóka Imre Péter 

Diákbál az iskolánkban 

2018. november 17-e n, szombaton 17 o ra to l a Peto fi 

Ha zban keru lt megrendeze sre a Baltaza r-he t za ra sake nt a 

dia kba l. Eleinte egyiku nk sem volt biztos benne, hogy re szt 

akarunk-e venni ezen az eseme nyen. Ke tse geink voltak 

azzal kapcsolatban, hogy biztosan o ro mteli lesz-e sza munk-

ra ez az este. Ne ha ny bara tunk e s oszta lyta rsunk viszont 

emle keztetett minket arra, hogy ez lesz az utolso , ko zo s 

dia kba lunk, amit ebben az iskola ban to ltu nk az oszta lyta r-

sainkkal. Megva ltozott a ve leme nyu nk, mert nem akartuk 

kihagyni ezt az alkalmat. 

Ekkor ma r la ttuk, hogy a kisebb koroszta ly mennyire va r-

ja ezt a programot. Varga Judit e s Varga ne  Hagyma si Anita 

tana r ne nik pedig milyen sokat tesznek aze rt, hogy minden 

dia k jo l e rezze maga t ezen a he ten. A szu lo knek is ha la sak 

lehetu nk, hogy felaja nla saikkal ta mogatta k a rendezve nyt.  

A kezdeti bizonytalansa gunk ellene re mindenki jo l e rezte 

maga t. A hangulatot fokozta k a remek mu sorok e s a zene is. 

A jo  hangulatu  vacsora uta n kezdete t vette a ta ncos mulat-

sa g. Az est tova bbi re sze ben sokat ta ncoltunk e s e nekel-

tu nk egyu tt. O ro m volt ne zni, hogy a na lunk kisebbeknek 

mennyi izgalmat e s mekkora boldogsa got okozott a tombo-

lasorsola s. Hagyoma ny na lunk, hogy minden dia kba l alkal-

ma val va lasztanak also bo l e s felso bo l is kira lyno t e s kira ly-

fit. 

Boldogsa ggal to lto tt el minket, hogy a ba l ideje alatt a ke t 

ve gzo s oszta ly az eddigine l is szorosabb kapcsolatba keru lt 

egyma ssal. A fiu k igazi u riemberke nt viselkedve ke rte k fel 

a la nyokat ta ncolni. A tana rainkon is la ttuk, hogy o k is hoz-

za nk hasonlo an jo l szo rakoztak. Ko szo nju k a szu leinknek 

e s a tana rainknak mindazt a sok fa radoza st, amely leheto ve  

tette, hogy ezen a ba lon nagyon jo l e rezhettu k magunkat. 

Szabó Szilvia, Tóth Flóra, Juhos Zsófia és Bereczki Fanni 

8.osztályos tanulók 
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Baltazár hét az iskolában 

Minden e v novembere ben ne vado nk, Baltaza r Dezso  szu -

lete snapja ra emle kezu nk. Pe lda szemu nkben, mert sokat 

tett a magyarsa g e s a krisztusi taní ta sok fennmarada sa e rt.  

Ezen a he ten a gyerekeknek de luta ni programokat szok-

tunk szervezni, ezzel is gazdagí tva a dia ke letet, illetve pe l-

da t adva ele ju k a szabadido  ige nyes e s tartalmas elto lte se -

re.  Ide n minden napra egy-egy te mako rt va lasztottunk. 

He tfo n a kreativita se , kedden a sporte , a mozga se , szerda n 

az o nfeledt ja te ke  volt a fo szerep. Csu to rto ko n a teremtett 

vila g csoda ira igyekeztu nk a gyerekek figyelme t ra ira nyí ta-

ni, pe ntekre pedig Koda ly Zolta n - „Legyen a zene minden-

kie !” - gondolata t va lasztottuk motto ul.  

Mivel he tfo n van uszodai napunk, ezt a de luta nt a vizes 

versenyek lebonyolí ta sa val kezdtu k. Az also s oszta lyok 

ja te kos ví zi va lto ban, felso seink u szo va lto ban me rhette k 

o ssze magukat. Ezuta n furfangos feladatokkal tarkí tott csi-

beavato  kerete ben, nyolcadikosaink hivatalosan is felso -

so kke  avatta k o to dikes ta rsaikat. A kreatí v de luta n ha trale -

vo  re sze ben volt taní tva nyunk, Nagy Bea ta ne pi bo rmu ves 

vezete se vel a gyerekek kara csonyfadí szeket varrtak. A ki-

sebbek taní to  ne nik ira nyí ta sa val so -liszt gyurma aja nde ko-

kat ke szí thettek. A 7. b oszta lyosaink arc- e s testfeste sre 

va rta k a kicsiket. Felso so knek pedig fodra sz e s sminkver-

senyt hirdettu nk.  

Kedden a sportra, aktí v mozga sra mint hasznos e s vida m 

ido to lte sre fordí tottuk a gyerekek figyelme t. Also saink ki-

u to ben, ja te kos sportvete lkedo ben, fociban, felso seink pe-

dig fociban e s asztaliteniszben me rhette k o ssze magukat. 8. 

oszta lyosaink korcsolya zni mentek ezen a de luta non. O ria si 

sikert aratott Fodor Aniko  e s Benke Dona t World Jump tre -

ningje e s Kissne  Kova cs Anita Zumba foglalkoza sa. A 7. b 

oszta lyosaink Just dance ja te kra invita lta k ta rsaikat.  

Szerda ra ja te kos vete lkedo kkel tarkí tott de luta nt szer-

veztu nk dia kjainknak. Also saink aktivitizhettek, illetve ku -

lo nleges szemszo gbo l foto zott ke pekro l kellett kitala lniuk, 

vajon mit is a bra zolnak. A Baltaza r-vete lkedo n elo zetesen 

kiadott anyagokbo l felke szu lve, vegyes csapatokban dol-

gozva mutathatta k meg, ki tud to bbet Baltaza r Dezso  e lete -

ro l, munka ssa ga ro l e s az uto korra hagyott o ro kse ge ro l. 

Felso seink pedig az e lete ro l szo lo  kia llí ta s e s o na llo  kutato -

munka segí tse ge vel adhattak sza mot arro l, mi mindent tud-

nak ne vado nkro l, valamint activity, mu veltse gi e s idegen 

nyelvi orsza gismereti vete lkedo ko n me rhette k o ssze tuda -

sukat, sza mí to ge pes ja te kokon pedig u gyesse gu ket.  

Csu to rto ko n dia kjaink a teremtett vila g csoda iban gyo -

nyo rko dhettek a 3D-mozisuli segí tse ge vel. Ezt ko veto en 

Loment Viola amerikai u ti besza molo ja t hallgathatta k meg.  

Dia ko nkorma nyzatunk ke pviselo i Baltaza r Dezso  szu lete s-

e nek 147. e vfordulo ja alkalma bo l az emle keze s koszoru ja t 

helyezte k el a zeleme ri Baltaza r- kaste ly kertje ben a nem-

re g felavatott mellszobra na l. Ha la s szí vvel ko szo nju k Bara-

ba s Ja nos e s felese ge, Nagy Ilona vende gszeretete t, s hogy 

szí vu ko n viselve o rzik e s a polja k ne vado nk uto korra ha-

gyott szellemi e s ta rgyi o ro kse ge t. Baltaza r Dezso  e lete pe l-

da elo ttu nk, ahogy a gyerekek is megfogalmazta k, sokat tett 

a kereszte ny szellemise g e s magyar ne p fennmarada sa e rt, 

valamint va rosunk fejlo de se e rt. „Legyen a zene minden-

kie !" Koda ly Zolta n gondolatait ko vetve a zene e  volt a fo -

szerep  

A Baltaza r-he t utolso  napja n. de lelo tt a Jazz Five egyu ttes 

interaktí v koncertje n vehettek re szt dia kjaink a Bocskai 

te ri reforma tus templomban. De luta n hangszerekkel ismer-
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kedtek a gyerekek a Barto k Be la Zeneiskola tana rainak e s 

taní tva nyainak kalauzola sa val, aminek ve ge n talpala valo t is 

hu ztak neku nk, e s a hangszereket is ki lehetett pro ba lni.   

Szombaton keru lt sor a Baltaza r-he t za ro  rendezve nye re, 

amelyet hagyoma nyainkhoz hí ven a Peto fi-Ha zban tartot-

tunk. A mu sort a Hajdu bo szo rme nyi Mazsorett Egyu ttes 

Csilla m csoportja, a Bocskai Ne pta ncegyu ttes Ifju  Bocskai 

csoportja e s Szabo  Dorina  8.a oszta lyos tanulo nk e nekes 

produkcio ja szí nesí tette. Az est folyama n also s ba lkira ly-

la nyt e s ba lkira lyfit, valamint felso s ba lkira lyno t e s ba lki-

ra lyt va lasztottunk a legta ncosabb dia kok ko zu l. Terme sze-

tesen nem mu lhatott el a ba l tombolasorsola s ne lku l.  

Ezu ton szeretne nk megko szo nni azt a sok, szu lo i felaja n-

la st e s segí tse get, mellyel felejthetetlenne  tette k idei dia k-

ba lunkat. 

Ba r a Baltaza r-he tre terveztu k, de egy he ttel ke so bb, nov-

ember 23-a n va lt valo ra re gi a lmunk. Iskola nkba la togatott 

ne vado nk unoka ja, Va sa ry Tama s, Kossuth-dí jas zongora-

mu ve sz e s karmester, a Szent Istva n e rdemrend dí jazottja. 

Nagyapja ro l, gyermekkori e lme nyeiro l, a vila ghí rne v fele  

vezeto  ro go s u tro l, s mindezek sze pse ge ro l e s e rte ke ro l 

besze lt a gyerekeknek. Szí vesen va laszolt dia kjaink ke rde -

seire. 

Ú travalo ul a ko vetkezo  u zenetet hagyta a gyerekekre: 

 „Azt csina lja tok mindig, ami boldogga  tesz benneteket, s 

azt mindig szeretettel!" 

„Az iskola arra valo ,  hogy az ember megtanuljon tanulni, 

hogy fele bredjen a tuda sva gya,  

megismerje a jo l ve gzett munka o ro me t, megí zlelje az 

alkota s izgalma t, megtanulja szeretni, amit csina l, e s megta-

la lja azt a munka t, amit szeretni fog." (Szentgyo rgyi Albert) 

 

Varga Judit 
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„Ko zel van az Ú r mindenkihez, aki 

hí vja” (Zsolt, 145, 18) 

A Tisza ntu li Reforma tus Egyha zke-

ru let Hirdesd az Ige t! programsoroza-

ta nak kerete ben presbiteri tala lkozo  

volt a Hajdu vide ki Egyha zmegye ben 

2018. november 24-e n, szombaton 

de lelo tt a Hajdu bo szo rme ny-Ka lvin 

te ri gyu lekezetben.  A tala lkozo n mint-

egy 200 presbiter testve r gyu lt o ssze 

Az eseme ny te ma ja az ima dkoza s volt 

– ez az, ami hite letu nk, hitu nk megval-

la sa nak e s az Ú r Je zussal valo  e lo  e s 

aktí v kapcsolatunknak az egyik leg-

fontosabb eleme. 

A nyito  a hí tatot Szabadi A rpa d espe-

res tartotta, majd Fekete Ka roly ti-

sza ntu li pu spo k tartott elo ada st arro l, 

hogyan, s mike ppen szokott ima dkoz-

ni, e s melyek voltak azok a nagy 

„ima dsa ge lme nyei”, amelyek a mai 

napig meghata rozo ak sza ma ra. A bi-

zonysa gte teleket ko veto en kerekasz-

tal-besze lgete s ko vetkezett, ahol So-

mogyi La szlo  lelkipa sztor, Szabadi 

A rpa d esperes e s Fekete Ka roly pu s-

po k besze lgettek To th-Mihala Veroni-

ka lelke szno  ke rde seire va laszolva. A 

tala lkozo  o szinte, testve ri le gko re gyu -

lekezeti ko zo sse ge lme nyt teremtett. 

Az eseme nyen gyu lekezetu nk presbi-

terei is re szt vettek. 

Forrás: ttre.hu 

„Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja  
(Zsolt, 145,18) 
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Gondolatok az adventről 

A csala dunkban mindig is fontos volt az adventi ido szak. 

Tala n nem te vedek, ha azt a llí tom, hogy a legto bb csala dban, 

legyen az hí vo  vagy ke-

ve sse  valla sos, 

a Hu sve t 

mel-

lett, 

a Kara -

csonyra valo  

ke szu lo de s a legmeg-

hata rozo bb „ko zo sse gi e lme ny”. A m a Kara csony igen ku lo n-

legesnek mutatkozik abbo l a szempontbo l, hogy legbelu l − 

aka r meg tudja fogalmazni maga ban, aka r nem − mindenki 

azt va rja, hogy ve gre (vagy u jra) az o  e lete ben is megto rte n-

jen a kara csonyi csoda, azaz a Je zussal valo  u nnepi tala lko-

za s.  

E s valo ban, nehe z volna szebb pe lda t tala lni arra az 

„e rze kenyí to ” folyamatra, melynek sora n a legto bben pro -

ba lnak magukba tekinteni e s tala n u jra magukra tala lni bel-

so , lelkike ppen.  Idea lis esetben teha t a kara csonyi ke szu lo -

de sben valo ban a feszu lt va rakoza s e s ke szu lo de s figyelheto  

meg, a m kora ntsem az u nnepi ku lso se gek, hanem sokkal 

inka bb az egyma ssal e s az Istennel valo  tala lkoza s reme ny-

se ge ira nt. Az aja nde kok, a rendhagyo  e telek, csala di szoka -

sok e s hangulatos fe nyek mind-mind fontos e s meghata rozo  

re szei, kiege szí to i az u nnepnek, o nmagukban azonban csak 

ku lso se gek. Neku nk, mindnya junknak kell megto lteni azo-

kat belso  tartalommal. Eze rt az a meggyo zo de sem, hogy 

csaku gy, mint a vasa rnapok esete ben, nem az Isten-

nek, azaz Je zusnak, hanem mi neku nk, emberek-

nek van szu kse gu nk arra, hogy legbelu l Kara -

csonyt „u lju nk”. Sza momra teha t alapte tel: 

u nnepelju k u gy a Kara csonyt, hogy mind 

jobban ra tala ljunk Istenre e s felebara -

tunkra, hiszen ne lku lu k az u nnep alap-

intencio ja nem realiza lo dik kello ke p-

pen. Deficites marad.  

Ko zismert az a gyakran hangozta-

tott „elva ra s”, miszerint: a kara csonyi 

ke szu lo de snek e s az u nnepeknek to ke le-

tesen kell sikeru lnie. O h, ha nyszor hallottam ezt pl. az e n 

nagymama imto l is. E s valo ban, fiatal fe rjke nt e s apake nt u gy 

e rzem, hogy az Isten e s az Istenre valo  figyele s mellett, az 

u nnep ku lo nleges „fo szereplo i” me g az e des-

anya k e s a nagymama k, nagyne nik stb. 

Isten mindent megtett e s megtesz 

aze rt, hogy mihozza nk, emberek-

hez ko zelebb keru ljo n, melyet 

Je zus emberi le te vel nem is 

tudott volna to ke letesebben 

megtenni, a m ugyanakkor 

bo lcsnek tartotta ko zo ttu nk 

fela llí tani a ha zassa gi e s a csa-

la di e let ku lo nleges szo vetse ge -

nek rendje t, melynek ko szo nheto -

en az e desanya k, no k e s asszonyok 

igazi otthonna  teszik azokat a helyeket 

ahol e lu nk, s ahova  Krisztus e rkeze se t va rjuk. 

Nem is szo lva azokro l a re gi csala di hagyoma nyokro l e s 

szoka sokro l, melyekel megismertetik a kisgyermekeket! 

Ko szo net e rte, ko szo net e rtu k, e s persze azoke rt is, akik a 

mai vila gban egyedu la llo  szu lo ke nt harcolnak s ku zdenek 

aze rt, hogy minden csala dban Kara csony legyen! 

Megero so dik bennem, milyen a ldott Kara csonya is lehet a 

mi csala dunknak, amikor a felese gemmel 2019. janua r 4-e re 

kisla nyunk, Judit e rkeze se t va rjuk. E kara csonyi csoda ro l 

szo lo  cikkem í ra sa t, azonban most be kell fejeznem, hiszen 

bele pett a szoba ba kisfiam, Jo zsef, akivel most tu zolto  a llo-

ma st e pí tu nk…. 

Dr. Magyar Balázs Dávid  

(református vallástanár)     
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Jó választás volt 

Hajdana n a gimna ziumi magyartana rom felaja nlotta az 

oszta lyunknak, aki megtanul egy o na llo an kiva lasztott Ady 

verset, azt o to ssel jutalmazza. Ha t hogyne lettu nk volna rajta 

egy kisza mí thato , biztos jegye rt. Sokkal egyszeru bb, mint 

egy felelet, ahol a tana r ve get nem e ro en faggato zik, s ami-

nek a kimenetele anna l bizonytalanabb, mine l to bb ke rde st 

kell megva laszolni. Nem tudtam ra jo nni, hogy Ady volt-e a 

kedvenc poe ta ja, vagy csak e ppen minket akart ra venni, 

hogy szorgalmasabban pro ba ljuk megszeretni az olykor nem 

is ko nnyen megfejtheto  ko lto t.   Va laszta sunk alapja - mint 

rendes dia knak - az ido  ro vidse ge miatt is, terme szetesen az 

volt, hogy a vers a leheto  legro videbb legyen. Fellapoztam az 

Ady ko tetet, e s nagy o ro mo mre ra akadtam egy igen kedves, 

gyermeki rajonga st ide zo , ro vidke ko lteme nyre. Egyszeru  

szavak, s me gis a legszebb bibliai to rte net… Tegnap, holnap, 

holnaputa n, angyalok, Isten, pa sztorok, kis Je zus. Ez az! A 

ko vetkezo  o ra n a bo  harmincfo s oszta lybo l jo  ne ha nyan to-

longtunk a katedra elo tt, hogy mine l elo bb bekebelezzu k a 

beí ge rt o to so ket a gyorsan elrebegett verseke rt. Va laszta -

som te ma ja egyedu la llo  volt. Kicsit aggo dtam is miatta - ab-

ban az ido ben.  

Meglehet, egykori oszta lyta rsaim ma r re gen elfelejtette k 

az alkalmat is, a verset is, de az e n va lasztott versem velem 

maradt. Azo ta ma r eltelt jo  ne ha ny kara csony, de a fenyo fa-

dí szí te sne l mindig eszembe jut.  (To bben is megzene sí tette k. 

Jo  szí vvel aja nlom mindenkinek, hogy hallgassa meg a youtu-

be-on.) 

Áldott Karácsonyt kíván: Barakné Sipos Katalin 

Tegnap harangoztak,  
Holnap harangoznak,  
Holnaputa n az angyalok  
Gye ma nt-havat hoznak.  
 
Szeretne m az Istent  
Nagyosan dicse rni,  
De e n me g kisfiu  vagyok,  
Csak most kezdek e lni.  
 
Isten-dicse retre  
Me giscsak kia llok,  
De boldogok a pa sztorok  
S a ha rom kira lyok.  

E n is menne k, menne k,  
E nekelni menne k,  
Nagyok ko zo tt kis Je zuse rt  
Minden sze pet tenne k.  
 
Ú j csizma m a sa rban  
Sza zszor bepiszkolna m,  
Csak az Ú rnak szerelmemet  
Sze pen igazolna m.  
 
(I gy du dolgattam e n  
Gyermek-hittel, ba tran,  
1883 Csu f kara csonya ban.) 

ADY ENDRE:  Kis karácsonyi ének 

Forrás: http://epa.oszk.hu/00000/00022/00094/02972.htm 
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Léleksimogató ima és muzsika 
Léleksimogató ima és muzsika töltötte be gyülekezeti 

házunkat advent második vasárnapján. A karácsonyi 

örömhír tolmácsolásában mintegy húsz gyermek és felnőtt 

vett részt.  A muzsikával gyülekezetünk fiatal tehetségei 

ajándékoztak meg minket. A résztvevők az imádságok se-

gítségével átélhették József engedelmességét, Mária érzé-

kenységét, a betlehemi pásztorok dadogását, vagy ép-

pen a földre induló angyalok izgalmát. A verses-zenés est 

kötetlen beszélgetéssel és finom uzsonnával ért véget. Há-

la legyen az Úrnak, hogy ünnep felé közeledve összegyűj-

tött minket és egybefűzte sokféle szolgálatunkat, tehetsé-

günket. 

Lomentné Szopkó Tünde lelkész 

Ismét lesz gyülekezeti hétvége Berekfürdőn ! 

2019. február 1. péntek vacsorától február 3. vasárnap ebédig gyülekezeti hétvégét tartunk Be-

rekfürdőn a Megbékélés Házában.  

Egyaránt várunk fiatalokat, időseket, régi táborozókat és újakat. Kimozdulásunk célja a lelki feltöltődés és 

gyülekezeti közösségünk erősítése. 

Tekintettel arra, hogy a házban most csupán 63 férőhely áll rendelkezésünkre a B épületben és az Ifjúsági 

Házban, ezért várjuk a Testvérek mielőbbi jelentkezését. Jelentkezés a létszám beteltéig, de legkésőbb január 

15-ig lehetséges a Lelkészi Hivatalban. A részvételi díj befizetésének határideje is január 15. 

A hétvége részvételi díja egyházkerületi támogatással: 

 felnőtteknek 11 200Ft 

  gyerekeknek 3-14 éves kor között 7 200 Ft 

 Ifiseknek 14-18 éves korig 8 100 Ft 

 0-3 éveseknek díjtalan 

Az ár tartalmazza a szállás és teljes ellátás költségét, de nem tartalmazza az útiköltséget. Az utazást személy-

autókkal vagy tömegközlekedéssel tervezzük. 

A gyülekezet lelkipásztorai 
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Otthon – nemcsak egyetlen éjszakára 

Az egyik angol nagyva rosban volt 

kora bban egy gyermekotthon, ahova  

elhagyott e s otthontalan gyermekeket 

fogadtak be, akik e jszaka az utca n ko -

boroltak. – Egy ke so  este ennek a ha z-

nak az egyik bara tja me g u ton volt, e s 

ko zben tala lkozott egy fiu val, aki ma r 

gyermekkora ban vesze lyes u tra te -

vedt. A kamaszok egyik banda ja hoz 

csatlakozott, akik beto re sekre specia-

liza lta k magukat. Az o  „feladata” az 

volt, hogy ve zna teste vel a szu k abla-

kokon e s re snyire nyitott ablakta bla -

kon a to bbiek elo tt becsu sszon, hogy 

kinyissa nekik az ajto t. A fiu  ezen az 

e jszaka n is a megbesze lt helyen va rta 

a cinkosait. Arra ke rde sre, hogy mie rt 

nincs otthon az a gyban, í gy felelt: – 

Mert nincs otthonom, e s nincs a gyam! 

A bara tsa gos fe rfi besze lt a fiu nak az 

otthonro l, ahova  gyerekeket fogadtak 

be. Pontosan elmondta neki az utat, e s 

nyomate kosan ke rte, hogy me g azon 

az e jszaka n keresse fel ezt a ha zat, e s 

cso ngessen be. Ha ilyen ke so i o ra n 

ma r nem akarja k beengedni, e s meg-

ke rdezik, hogy ki a ll az ajto  elo tt, va la-

szolja ezt: „János három-tizenhat.” 

Akkor be fogja k engedni. Ennek a fe r-

finak a ra besze le se re a fiu  fo lkereke-

dett abba az e jszakai o ra ban, nemso-

ka ra meg is tala lta az utca t e s a meg-

adott ha zsza mot. Becso ngetett. – Ki 

van ott? – hangzott belu lro l. A fiu  í gy 

va laszolt: – Ja nos ha rom-tizenhat. – 

Erre kinyitotta k neki az ajto t, e s szí ve -

lyesen fogadta k. Kapott valamit enni, 

e s miuta n alaposan megmosakodott, 

tiszta ha lo ruha t adtak neki. Ekkor le-

fekhetett az egyik ke szenle tben a llo  

a gyba. Egy ege sz a gy egyedu l neki. 

Mielo tt elaludt, elgondolkodott ezen a 

saja tos ne ven, amit az ismeretlen, ba-

ra tsa gos fe rfi az utca n mondott neki, 

e s amellyel a ha z ajtaja na l jelentke-

zett. „Ja nos ha rom-tizenhat” – mor-

molta, ez a legjobb ne v, amit ismerek, 

hiszen a jo , meleg a gyat adta nekem. 

Ma snap reggel kiado s reggelit kapott 

meleg tejjel. Ilyesmihez ma r re gen 

nem jutott hozza . Azuta n elbu csu zott, 

e s nem felejtett el ko szo netet mondani 

aze rt, hogy befogadta k e jszaka ra. Gon-

dolataiba me lyedve bandukolt az ut-

ca n, tana cstalanul, hogy most hova  

menjen. Mie rt szo lt hozza  olyan bara t-

sa gosan az az idegen fe rfi elo zo  este? 

Mie rt fogadta k be o t – aki ma r olyan 

sok ru ga st kapott – olyan ke szse gesen 

abba a ha zba? Igen, e s ra ada sul ez a 

rejte lyes ne v! Miko zben me g ezen 

gondolkodott, elu to tte egy auto , e s az 

u ttestre zuhant. O ntudatlan a llapot-

ban, e s su lyos se ru le sekkel sza llí totta k 

a legko zelebbi ko rha zba, ahol to bb 

o ra nyi o ntudatlansa g uta n egy nagy, 

vila gos terem ko zepe n, puha a gyban 

e bredt. Nemsoka ra egy betega polo  

no ve r le pett oda az a gya hoz, e s a ne-

ve t tudakolta. A kicsi o szto no sen í gy 

felelt: – Ja nos ha rom-tizenhat – ane l-

ku l, hogy tudta volna e szavak jelente -

se t. Nem felejtette el, hogy milyen jo  

dolga volt az elmu lt e jszaka ennek a 

ne vnek a re ve n. A no ve r mosolyogva 

megisme telte a ke rde st, de a fiu  ra-

gaszkodott ehhez a va laszhoz. I gy az-

uta n a no ve r az a gy ve ge n fu ggo  la z-

lapra felí rta: „Ja nos ha rom-tizenhat”. 

Az ezt ko veto  napokban a fiu nak ma-

gasra szo ko tt a la za. Ebben az a llapo-

ta ban u jra meg u jra hangosan ezt 

mondta maga ban: „Igen, Ja nos ha rom-

tizenhat, az majd segí t rajtam, azt 

mondta az a fe rfi, e s segí tett, igen, se-

gí tett rajtam!” A szoba ban fekvo  bete-

gek – akik felfigyeltek ezekre a szavak-

ra – elo vettek egy Biblia t, kinyitotta k, 

e s felolvasta k a Ja nos evange liuma 3. 

fejezete nek 16. verse t: „Mert úgy sze-

rette Isten a világot, hogy egyszülött 

Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 

vesszen, hanem örök élete legyen.” Ez 

az egy igevers o sszefoglalja az ege sz 

Biblia tartalma t. A betegek szí ve t cso-

da latosan megindí totta k ezek a sza-

vak, mialatt a fiu  la zasan u jra meg u jra 

ezt kia ltotta: „Azt mondta, majd segí t 

rajtam, e s segí tett!” Isten a maga ke-

gyelme ben felhaszna lta ezeket a sza-

vakat, e s szo lt a ltaluk a szoba ban fek-

vo  to bbi beteg szí ve hez. – Ne ha ny nap 

mu lva a fiu t elhagyta a la z, e s teljesen 

visszate rt az o ntudata. Ma snap reggel 

megke rdezte to le az a gyszomsze dja: – 

Nos, Ja nos ha rom-tizenhat, hogy vagy 

ma? – A fiu  nagyon elcsoda lkozott, 

hogy ezen az idegen helyen tudja k 

ma r az u j neve t. I gy azuta n elmondta k 

neki, hogy az elmu lt napokban milyen 

gyakran mondta ki ezt a nevet magas 

la za ban. Az egyiku k nemsoka ra ra jo tt, 

hogy a fiu  maga sem ismeri neve nek 

jelente se t. Megke rdezte to le: – Ha t 

nem tudod, hogy a Ja nos ha rom-

tizenhat a biblia ban a ll? 

– A Biblia ban? – kia ltotta a fiu  cso-

da lkozva. -– Mi az a biblia? 

– A Biblia Isten szava – magyara zta 

a ma sik –, amelyben Je zus Krisztusro l 

olvashatunk. 

–  Isten szava? Arro l me g sohasem 

hallottam. Nem olvasna  fel nekem, 

hogy mi a ll abban? 

– Nagyon szí vesen – felelte a meg-

ke rdezett, kinyitotta a Biblia ja t, e s 

felolvasta a Ja nos 3,16-ot. A fiu  figyel-

mesen hallgatta az isteni szavak cso-

da latos, me g sohasem hallott csenge -

se t: „Mert úgy szerette Isten a világot, 

hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 

őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 

legyen.” 

– O , milyen sze p! – kia ltott fel a fiu , 

e s me g egyszer felolvastatta maga nak, 

e s megke rte a betegta rsa t, magyara z-

za el, kiro l szo l ez. Soka ig ege szen 

csendben u lt ott, azuta n ezt mondta: – 

Hiszen ez teljes ege sze ben a szeretet-

ro l szo l. Milyen sze p! Otthon nemcsak 

egyetlen éjszakára, hanem örökre! 

– Addig isme telgette a monda st, amí g 

kí vu lro l megtanulta. Azuta n visszafe-

ku dt a pa rna ja ra, e s e szavak jelente -

se n gondolkodott. Isteni fe nysuga r 

hullott eddig teljesen so te t lelke ben. 

Eddigi fiatal e lete nek megvetendo  

volta t jobban fo lismerte, mint azelo tt 

ba rmikor, ezzel egyideju leg azonban 

tekintete t arra ira nyí totta, akit Isten, 

az Atya adott, hogy a bu no so ke rt a 

hala lba mentjen. Szí ve be e let e s be -

kesse g ko lto zo tt. A gya ban o sszekul-

csolta a keze t, e s hangosan í gy ima d-

kozott: „Ko szo no m Atya m, hogy egyet-

len fiadat odaadtad a bu neime rt, e s 

hogy Te, Ú r Je zus meghalta l a ve tkeim 

miatt. Ko szo no m  neked a Ja nos 3,16-

ban tett í ge retedet.”  Ebben a pillanat-
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ban Isten bizonyossa got e s me ly be -

kesse get aja nde kozott neki arro l, hogy 

Isten szeretetbo l odaadta o e rte is 

egyetlen Fia t, e s hogy aki O benne hisz, 

az o ro k e letet nyer. A ko rha zban to l-

to tt napok gyorsan elteltek a fiu  sza -

ma ra. A gyszomsze dja nak gyakran 

kellett felolvasnia neki a Biblia bo l. 

Me g mielo tt to ke letesen fele pu lve el-

hagyhatta volna a ko rha zat, u tmutato  

lehetett egy haldoklo nak Isten szere-

tete hez a Ja nos 3,16 re ve n, u gyhogy az 

illeto  Isten be kesse ge ben, boldogan 

ment az atyai ha z o ro k hajle ka ba. – A 

fiu t nem sokkal a ko rha zbo l valo  elbo-

csa ta sa uta n befogadta egy vide ken 

lako  hí vo  csala d. Hu se ges bizonysa gte -

vo je lett Ú dvo zí to je nek, az Ú r Je zus-

nak, Akit teljes szí ve bo l szeretett. E s 

mi a helyzet veled? Szí vbo l jo vo  ko szo -

netet mondta l-e ma r Istennek aze rt, 

amit nagy szeretete bo l cselekedett? – 

Isten engedte, hogy egyetlen, szeretett 

Fia o ro k megmente sedre meghaljon a 

golgotai kereszten. Ott az Ú r Je zus 

maga ra vette azt a bu ntete st, amelyet 

mi e rdemeltu nk meg. Milyen felfogha-

tatlanul nagy lehet Isten irántunk 

való szeretete! Nem tartozunk-e 

neki azzal, hogy szí vbo l jo vo  ko szo ne-

tet mondunk neki eze rt? Engedhetju k-

e egya ltala n, hogy Isten szeretetbo l 

elve gzett nagy cselekedete megva la-

szolatlan maradjon? – A legszebb ko -

szo net, amit neki kifejezhetu nk, e s 

amit ma ele be akarunk vinni az, hogy 

ege sz e letu nket ra bí zzuk az Ú r Je zus-

ra. Azt ke rdezed, hogyan tehetju k meg 

ezt? O szinte ima dsa gban mondd el az 

Ú r Je zusnak, hogy ma to l kezdve ege -

szen O hozza  akarsz tartozni. Valld 

meg neki bu neidet, e s szí vbo l ke rd a 

bocsa nata t. Tedd ezt meg most! 

Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió 

Közreadta: Tóth Zsigmond 

Gál Sándorné (Tóth Katalin Mária), 75 éves testvérünk 
versei  

Szent Kara csony 
 

Szent Kara csony eljo tt, Je zus fo ldre sza llt 

u nnepelju k boldogan a t e fe nyes e jszaka t! 

Angyalsereg hirdeti, hogy Je zus a Megva lto , 

a betlehemi ja szolban szu letett a vila g megva lto ja. 

 

Isten elku ldte e fo ldre Szent Fia t 

O  az Ú r, csoda k csoda ja,  

O  az Ú r, a menny kira lya, 

Te rdre hullva ho dolnak ne ked o , Krisztus Úrunk. 

 

Szo ljatok csak e gi hangok, 

u zze tek sze t minden gondot, 

bu t, hala lt, bu s e jszaka t, 

E vila gon hirdesse minden, 

Most Krisztus a Fo ldre sza llt! 

 

 

 

 

 

Csillagfe ny 
 

Ke so  este cso nd, me zes illatok, 

fo lo ttem ragyognak fe nyes csillagok, 

a cso nd leple alatt hallgatok, 

lelkem me lye n muzsika lnak e des Angyalok. 

 

Ragyogjatok fe nyes e gi pontok, 

ragyogja tok be fe nnyel a szí vemet, 

hogy fe nylo  szí vvel tudjak e lni, 

s mint csillagfe ny az e jszaka ban vila gí tani. 

 

Ragyogja tok be a fo ldet fe nyes csillagok, 

vila gí tsatok be minden ablakot, 

E rezhessu k, ba r komor a so te t e j, 

hajnalra a so te tse get me gis legyo zi a fe ny! 

 

Ragyogjatok csillagok, mutassatok utat, 

mely egyik szí vbo l a ma sikig mutat, 

Szo rja tok sze t fe nyetek az ege sz vila gra, 

hogy mindenkihez eljuthasson  

Je zus vila gossa ga! 



A Bocskai téri Református Egyházközség Gyülekezeti Hírlevele  

Megjelenik kéthavonta. Nyomdai előállítás: Litográfia Nyomda Debrecen Felelős kiadó: Loment Péter lelkipásztor. Szerkesztők: 
Uzonyiné Béres Edina és Loment Péter. Lektorálás: Barakné Sipos Katalin. Kiadványunkat adományokból tartjuk fenn. Ingyenesen 
terjesztjük. Bizonyságtételeket, írásokat a bocskaiteri.ujsag@gmail.com e-mail címre várjuk 

Számlaszám: 10400346-00026769-00000008 

4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 1.  
Tel./Fax: (52) 229-998  
E-levél: bocskaiteri.egyhaz@gmail.com 
http://www.bocskaiter.hu 

www.bocskaiter.hu 
www.bocskaiter.hu 

December 21. 

péntek 
18 óra Bűnbánati Istentisztelet 

Gyülekezeti Ház 

(Bocskai tér 7) 

December 22. 

szombat 
18 óra Bűnbánati Istentisztelet 

Gyülekezeti Ház 

(Bocskai tér 7) 

December 23. 

vasárnap 
9 óra 

Advent 4. vasárnapi 

istentisztelet 
Bocskai téri Ref. Templom 

December 23. 

vasárnap 
17 óra Bűnbánati Istentisztelet 

Gyülekezeti Ház 

(Bocskai tér 7) 

December 24. 

hétfő 
15 óra 

Szenteste 

Családi Istentisztelet 
Bocskai téri Ref. Templom 

December 25. 

kedd 
9 óra 

Karácsony I. Úrvacsorás 

Istentisztelet 
Bocskai téri Ref. Templom 

December 25. 

kedd 
17 óra 

Karácsony I. nap 

esti Istentisztelet 

Gyülekezeti Ház 

(Bocskai tér 7) 

December 25. 

kedd 
15 óra 

Karácsony Úrvacsorás Is-

tentisztelet 

Hajdúböszörmény-Pród 

Művelődési ház 

Hajdúvid Általános Iskola 

December 26. 

szerda 
9 óra 

Karácsony II. nap 

Ünnepzáró Istentisztelet 

keresztelővel 

Bocskai téri Ref. Templom 

December 30. 

vasárnap 
9 óra 

Vasárnapi 

Istentisztelet 
Bocskai téri Ref. Templom 

December 31. 

hétfő 
17 óra 

Óévi Hálaadó Istentiszte-

let 
Bocskai téri Ref. Templom 

Január 1.  

kedd 
9 óra Újévi Istentisztelet Bocskai téri Ref. Templom 

Ünnepi Istentiszteleti rend 


