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„Ó mily szép és mily gyönyörőséges, ha a 
 
 
 
 
 
 
 

egyetértésben élnek!”Zsoltárok 13.3,1 
Simon A. grafikája 

 
Áldjon meg téged az Úr, 
és árassza szívedbe 
szeretetének minden gazdagságát, 

 
hogy Szentlelkével eltelve 
a béke 
és a kiengesztelıdés 
eszköze legyél! 

Simon András 

Áldott karácsonyi ünnepeket és reményteljes, sze-
retetben gazdag új esztendıt kívánunk 

A közvélemény kutatók szerint nincs, és nem is nagyon lesz 
örömünk, mert a magyar társadalom mély pesszimizmusban él. 
Valóban sok szomorú tekintet, arckifejezés ötlik szemünkbe 
naponta, embertársainkkal való találkozáskor. Pedig karácsony-
kor ismét fel akar csendülni az angyali ének a nagy örömrıl, 
mely az egész népnek öröme lesz. 
Valóban így kell ennek lennie? Válaszok sokaságát hallom 

visszaköszönni: „Nincs minek örüljek… mert betegség, elha-
gyatottság, szegénység, bőn, harag… és el sem lehet sorolni a 
sokféle választ. Látszólag indokoltak. Ha rám tör a fájdalom, 
félelem, gond, lehet-e ott öröm? Így telnek el karácsonyaid s 
pesszimizmusod, gondod nem tud elmúlni. Karácsony elıtt és 
karácsony után… 
Megpróbálok Keresztelı Jánosra figyelni. Így kiált a pusztá-

ban: „Készítsétek el az Úr útját! Tegyétek egyenessé ösvényeit, 
minden szakadékot töltsetek ki, minden hegyet és halmot hord-
jatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává…”! 
Nem az a bajunk, hogy mindent Tıle, az Úrtól várunk, de mi 

ezért semmit sem teszünk? 
İ hozzánk akar érkezni karácsonykor is és minden napon, de 

nemhogy utat készítenénk, inkább elzárjuk a szívünket elıle! 
Keresztelı János ezért szól így hozzánk: „minden szakadékot 
töltsetek fel”! Nagy baj, amikor szakadékban vagyunk. Elha-
gyatottság, félelem, szegénység, bőn, harag, irigység, sıt hitet-
lenség akar hatalmába keríteni. És mi engedünk ezeknek? A 
mélységbıl kiáltanom kell: Uram! Ments meg engem is ! – Azt 
mondtad, hogy velünk vagy minden napon! – Hozd el nekem is 
a Te szabadításod örömét! – Mélységeimbıl emelj ki! – Nem 
bírok iszonyú terheimmel megküzdeni! – Körülöttem minden 
bezárult, s csak egy kis kék ég látszik mélységes szakadékjaim-
ban! – Azt akarod, hogy felfelé tekintsek? Uram! Már csak Te 
vagy az egyetlen reménysugár! Hadd mondjam én is a költıvel 
együtt: „Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, 
csöndesen és váratlanul átölelt az Isten…”  
Igen! Ez a Te pillanatod Uram! Most érzem igazán, hogy a 

mélységeim csak addig ilyen iszonyúak, amíg meg nem találsz 

engem is! Ez az én örömem, a Te 
örömed is! Lehet ez az egész nép 
öröme is! 
De csak akkor, ha szakadékjain-

kat feltöltöd. Ez a Te utad is 
Uram! Mondtad: ”Én vagyok az 
Út…senki sem mehet az Atyához, 
csak én általam!” 
„Minden hegyet és minden hal-

mot hordjatok el”… mondta Ke-
resztelı János. 
Lehet öröme annak, aki gıgös, 

büszke, vagyonában, erejében, 
hatalmában bízik? Büszke arra, 
hogy ı „vallástalan, nem gyako-
rolja a templomba járást”, de ı 
egy jó ember, senkinek nem lehet 
panasza ellene, az imádságot másokra hagyja, meg van így Isten 
nélkül is!… 
Nem hiába találták ki a „fenyıfa ünnepet” Jézus nélkül !Mert 

így a karácsonyfát, ha feldíszítettük, utána hamar le is szedhet-
jük, szemétre, vagy tőzre vethetjük, aztán jöhet a többi nap… 
Kétségtelen, legnagyobb gondunk a lelki hegyeink és halma-

ink elhordása, a göröngyös út simává tevése. 
Büszkeségemet feladjam, „személyiségi jogomról” lemond-

jak, megalázzam magamat, ugye találunk mindig valakit ha 
hibáztatni kell, s legkézenfekvıbb az, ha az Istent! 
Jézus pedig jönni akar hozzám, hozzánk, szelíden és alázato-

san, mint gyermek, hogy én belılem is gyermeket teremtsen, 
Isten gyermekét, akinek egyetlen hivatkozása van: EGYETLEN 
BÜSZKESÉGEM, HOGY JÉZUS KRISZTUS , ISTEN FIA, 
ÉRETTEM IS MEGHALT, FELTÁMADOTT, NEKEM IS 
MEGSZÜLETETT. 
EZT AZ ÖRÖMET TİLEM SENKI EL NEM VEHETI! 

Czirmay Árpád 
Ny. lelkipásztor 

LESZ-E ÖRÖMÜNK? 

A Hajdúböszörményi Bocskai téri református gyülekezet hírlevele 
2008 november-december 
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Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.  
Az uralom az ı vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erıs 
Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének és a bé-
kének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerısíti és megszi-
lárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek Urá-

nak féltı szeretete viszi véghez ezt! 
Ézs 9,5-6 

Hír 
Gyülekezetünk honlapján megtalálhatók, és letölthetık a gyülekezet életérıl szóló hírek, az el-

hangzott prédikációk, a gyülekezeti újság számai.... 

A honlap címe: http://bocskaiter.extra.hu 

Városunk elsı orgonája 

Ez volt a címe a H-böszörmény és Vidéke hetilap 
írásának, amelyiknek 1908. október 31.-i száma arról 
adott hírt, hogy „Most október 30.-án száz éve, hogy a 
hajdúböszörményi református templomban elıször szólott 
az orgona. A száz éves forduló késztet, hogy emlékezzünk 
meg errıl a hangszerrıl, mely istentiszteletünk egyik kivá-
ló részének, a közös éneklés hathatós, lélekemelı eszköze. 

De nem így gondolkoztak az orgonáról a régiek. A kál-
vinista egyház Krisztus azon kijelentéséhez, hogy Isten 
lélek, s ıt lélekben és igazságban kell imádni, - mint a 
keresztyén istentisztelet legfıbb alapelvéhez ragaszkod-
va,- eltávolított a templomból mindent, ami ezzel ellenke-
zett, hogy az érzékszervekre ható külsıségek el ne vonják 
a lélek figyelmét az Istennek igazságban való tiszteletétıl. 
A templomok oltárai, képei, ereklyéi, szobrai ellen feltá-
madt küzdelem kiterjedt az orgonák ellen is, mert a szent-
írás sehol sem rendeli, hogy az éneklést orgonajáték ve-
zesse, vagy kísérje. …Nincs orgonáról szó az új 
testamentomban, csak a színészies misében gyönyörködı 
papok hozták azt be. …  

Az orgonát 1750 után elıször Erdélyben, majd Ma-
gyarországon kezdték használni. … Nagyobb mértéket 
öltött az orgonák behozatala a XIX. század elején. A ti-
szántúli ref. egyházkerület 1815-ben nem tiltotta ugyan el, 
de az orgonista fizetéséhez nem volt szabad a pap, vagy a 
tanító fizetésébıl levenni. … 

Városunkban az istentiszteleti éneklésnek, a kor kíván-
ta emelése végett, az orgona készíttetésének szükségét ide-
jében belátták, s még a XVIII. század végén sürgették. …” 

1807. áprilisi presbiteri jegyzıkönyv szerint Kovács 
András és Somossi András 700 Frt. adományt ajánlott fel 
évekkel ezelıtt, s mivel „ahhoz több más elöljárók és más 
közönséges emberek, szép ajánlásaik is járulván 
deputáltattak a nagyváradi orgonacsináló mesterhez pré-
dikátor Nagy István (1770-1831) és Kovács András urak, 

akivel is az egyezés meglett 4000 Rhénes forintban. … 
Az orgonát az istentiszteleten elıször 1808. október 

30.-án, vasárnap szólaltatták meg. Predikált ekkor Nagy 
István lelkipásztor Zsolt. 81, 3. 4. 5.  alap igék felett: …
Kezdjetek zsoltárba, szólaltassátok meg a dobot, a szép 
hangú citerát és lantot! …” 

 
A 200 éves évforduló, ami október 30.-án volt, alkal-

mat ad arra, hogy megemlékezzünk elıdeink szép csele-
kedetérıl, áldozatvállalásáról, mely lehetıvé tette, hogy a 
Bocskai téri templomi orgonát áthelyezve, megnagyobbít-
va, ma is használhatjuk az éneklés vezetésére, kísérésére. 
Meg kell emlékeznünk Nagy István lelkipásztorról is, aki 
lelkesen támogatta az orgonaépítést, és 1801-tıl szolgált 
30 éven át, haláláig. Síremléke a róla elnevezett utcában, 
a fürdıkertben van elhelyezve. 

Az 1808. évben megépített orgonát felváltotta az 
1882.évben, Országh Sándor által készített 3 manuálos 
orgona, ami 1902. évben lett átépítve, áthelyezve, bıvítve, 
ez külsı formájában ma is változatlan. Az eltelt 106 év 
alatt, átmeneti hallgatás után, 1999-ben közel egyharmad 
részének felújítása következtében újra megszólalt az orgo-
na. Az orgona rendbetételére már 1993-ban létrehozott 
alapítvány azon fáradozik, hogy a még hátralévı munká-
latok folytatódjanak a mőemléki elvárásoknak, és a kor 
kívánta technikai fejlıdésnek is megfelelve. 

A munkálatok folytatásához várjuk az alapítvány 
számlájára beérkezı szívesen adott hozzájárulásokat, és 
törekszünk pályázati úton is a pénzt elıteremteni. 

 
H.böszörmény, 2008. október 31. 

Végvári Tibor 
alapítványi titkár 
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„Jeruzsálemi zarándokok” 
 November 9.-én Czirmay Árpád nyugalmazott lelki-
pásztor és felesége Czirmayné Kocsis Róza izraeli za-
rándokútjukról tartottak vetítéssel egybekötött beszámo-
lót a templomban. 
 Elıadásukból széleskörő ismereteket kaptunk Izrael 
jelenérıl (társadalmáról, földrajzáról, gazdaságáról, val-
lási sokszínőségérıl, mindennapjairól,…). Bepillanthat-
tunk a Biblia földjének történelmébe. Emlékeket, élmé-
nyeket, meghitt pillanatokat, áldott alkalmakat ismerhet-
tünk meg általuk. Bizonyságtételüket hallhattuk Jézus 
életének helyszíneirıl személyes hitükrıl a Szentföldön 
végzett szolgálatukról. A vetített képeknek köszönhetı-

en mi is  „velük járhattuk végig” a zarándokút fıbb helyszíneit.  
Köszönjük a szolgálatot! Hordozzuk ıket imádságos szívvel és kérjük Isten áldását életükre, hogy ezután is tevéke-

nyen vegyenek részt gyülekezetünk lelki megújulásában. 

Reformáció alkalmából ünnepi Istentiszteleten vehet-
tünk részt október 31.-én a templomban. Loment Péter  
lelkész prédikációjának alapigéje: Ef. 4,22-24 

Igehirdetésében többek között beszélt arról, hogy Lu-
ther szándéka az volt, hogy az egyház üzenetét biblikussá 
tegye. Az Egyházat szüntelenül meg kell újítani…..Tehát 
akkor leszünk méltóak a reformátorokhoz, ha tovább 
építjük a reformátorok mővét, nem pedig, ha konzer-
váljuk. 

Luthertıl és a reformátoroktól azt tanulhatjuk meg, 
hogy koruknak valós kérdéseire válaszoltak. Hozzájuk ha-
sonlóan nekünk is az a feladatunk, hogy a ma emberé-
nek kérdéseire a Szentíráson alapuló választ adjunk. 

A mi feladatunk a misszió, ránk van bízva, hogy érthe-
tıvé tegyük az emberek számára Isten üzenetét. Ez a hívı 

ember feladata. Tehát a hívı embernek kell közeledni az 
Istentıl távol álló felé.  

Nekünk, mai reformátusoknak a 21. szd-i 
böszörményieket kell megszólítani Isten Igéjével. Istentıl 
azt kaptuk feladatként, hogy legyünk hőségesek a kijelen-
téshez, a Bibliához, ragaszkodjunk a biblikus református 
tanításokhoz és beszéljünk a Megváltó Krisztusról az itt és 
most élı embereknek. (A teljes prédikáció a gyülekezet 
honlapján olvasható.) 

Az Istentisztelet további részében Dinnyés József bi-
zonyságtételét hallgathattuk. Élete, dalai, kiállása hite mel-
lett, valamennyiünk számára élı példa és útmutatás. (A 
dalait tartalmazó CD iratterjesztésünkben jelenleg is kapha-
tó.) 

Re f o rmá c i ó r a  em l é k e z t ü n kR e f o rmá c i ó r a  em l é k e z t ü n kR e f o rmá c i ó r a  em l é k e z t ü n kR e f o rmá c i ó r a  em l é k e z t ü n k     

 
 
 

    A vidám szív a legjobb orvosság,… (Péld. 17,22) 

Alig ért haza a család a vasárnapi istentiszteletrıl, az apa elégedetlenkedni kezdett: unalmas volt a 
prédikáció, csapnivaló az orgonajáték, az énekkar is gyászosan szerepelt. 
Mire a kis Gyuri így szól: 
 - Nem gondolod, apu, hogy azért a pár forintért, amit négyünk nevében a perselybe dobtál, ez igazán 
elsı osztályú program volt??? 
 

************************************************************************* 
A faluban a nyáron nagy szárazság volt. Hónapok óta nem esett egy csepp esı sem. A plébános elhatározta, 
hogy híveivel együtt esıért fog imádkozni. Templomba menet az atya találkozott egy gazdával, aki istentaga-
dó volt. Megszólította: 
- Jöjjön maga is a templomba esıért imádkozni! 
- De tisztelendı úr! Mit használ, ha én imádkozom? 
- Hogyne használna, gazduram! Az olyan emberek miatt, mint maga, már özönvíz is jött egyszer a világra... 
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Advent elsı vasárnapján Fekete Imre imád-
kozott  és ı gyújtotta meg az adventi koszo-

rú elsı gyertyáját. 

ÜNNEP  ELİTTI  ÉS  ÜNNEPI  ALKALMAINK 
   
 December 17. Szerda                            10.óra Istentisztelet     Fazekas G. Id. Otth. 
 December 20. Szombat 17 óra Szekeres Adrienn adventi koncertje a templomban 
 December 21. Advent IV. Vas.     9 óra  Istentisztelet      Templom 
  11 óra Istentisztelet Vénkerti Imaház 
  17 óra Bőnbánati Istentisztelet Gyülekezeti Terem 
 December 22. Hétfı                      18 óra  Bőnbánati Ist.   Gyül. terem 
 December 23. Kedd 18 óra Bőnbánati Ist.       Gyül. terem 
 December 24. Szerda Szenteste                15 óra  Családi Karácsony   Templom 
 December 25. Csütörtök  Karácsony I. nap    9 óra    Istentiszt. + Úrvacsora   Templom 
                                                               11 óra  Istentiszt. + Úrvacsora   Vénkert 
                                                               15 óra Istentiszt. + Úrvacsora     Pród 
                                                              17 óra Istentiszt. Gyül. terem 
 December 26. Péntek Karácsony II. nap            9 óra  Istentiszt. + keresztelés Templom 
                                                                15 óra Istentiszt. + Úrvacsora  Hajdúvid 
  December 28. Vasárnap                            9 óra  Istentisztelet Templom 
                                                                 11 óra  Istentisztelet Vénkert 
                                                               17 óra  Istentisztelet Gyül. terem 
 December 31. Szerda  16 óra  Istentisztelet Gyül. terem 
 Január 1. Csütörtök    9 óra  Istentisztelet Templom 

Advent elsı vasárnapján, amely Családi Vasárnap volt,  több felnıttet és 
gyermeket is kereszteltünk. Errıl az alkalomról DVD felvétel is készült, 

melyrıl a lelkészi hivatalban lehet érdeklıdni. 

Advent második vasárnapján presbiteri csendesnapot tartottak gyülekezetünkben. A délelıtti Istentiszteleten Szabadi 
Árpád esperes hirdetett igét. A szeretetvendégséget követıen Loment Péter szólt a presbiter feladatairól, ezt kiscsoportos 
beszélgetés követte. A délután folyamán pedig a tokaji református gyülekezet lelkésze Pótor László és gyülekezetének 

egyik presbitere osztotta meg velünk a  család látogatással, körzetgondozással, kapcsolatos tapasztalatait. 
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Adventi liturgia terheket hordozóknak: 
 

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és 
meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ve-
gyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tılem, 
hogy szelíd vagyok, és alázatos szívő, és megnyugvást ta-
láltok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én ter-
hem könnyő.”(Máté 11,28) 
 

Nehéz teher 
 
Kereszthordozó Mesterem! 
Irigykedve nézem az ünnepi ajándékcsomagok édes ter-

hét cipelı embertársaimat. Milyen jó nekik: ık tudják, mi-
ért, minek, kinek, kihez viszik a terheket. Cipekedésüknek 
célja és értelme van. Közeledik az ünnep, a csomagok lera-
kásának, átadásának határideje. 
Micsoda kincs az ünnep! A terhek lerakásának, a meg-

könnyebbülésnek az ideje. A megajándékozás és megaján-
dékozottság örömének forrása…  
De én nem tudom, hogy miért és meddig kell még von-

szolnom a reám mért súlyos terhet. Kérlek, ha roskadok, 
adjál mellém legalább egy cirénei Simont, aki segít a ke-
reszthordozásban… Ugye nem hagysz magamra az ünnep-
ben sem? Ámen.  

(Gáncs Péter imádsága)  
——————————————————————— 

Adventi liturgia családanyáknak: 
 

 „Íme, a szőz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek 
neveznek” - ami azt jelenti: Velünk az Isten.”(Máté 1,23) 
 
Uram! Igyekszem széppé varázsolni az ünnepet. Adventi ko-

szorú, gyertyagyújtás, betlehemes, hal, mézeskalács, ajándékok. 
Mindenkinek a kedvében járnék. Kapkodok, futkározom. 
Tudom, hogy nem ezeken múlik, mégis magával sodor az ünnep-
lés kényszere.  
Tégy befogadóvá Istenem! Engedd, hogy felszabadulhassak a 
görcseim alól! Add megélnem, hogy az ünnep benned van jelen, 
nem az én tevékenységemben! A varázs nem tılem jön, 
de engem is megérinthet. „Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel!”Ámen. 

(Szemereiné Szigethy Enikı) 
——————————————————————— 

Adventi liturgia fiataloknak és egyedülál-
lóknak: 

 
„…elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak feltőnésekor, 
elıttük 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. 

Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriá-
val, és leborulva imádták ıt. Kinyitották kincses ládáikat, 
és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.” 

(Máté 2,10-12) 
 

Igazi társakat keresek az úton 
Nem magányos utazásra teremtettél engem Uram, hanem arra, 

hogy útitársakkal együtt járjam zarándokutamat. Néha egyedül 
érzem magam az úton. De akik szívükben a Csillagot követik, 
azok elıbb vagy utóbb összetalálkoznak. Mert tarisznyájukban 
ugyanazt hozzák, amit én is gondosan becsomagoltam: a szeretet 
aranyát, a vágy tömjénét és a szenvedés mirháját.  
Szegıdjön hát mellénk útitársul öröm és megelégedettség, s 

nyisson ajtót nekünk a reménység. Ámen. 
—————————————————————————— 

Karácsony esti imádság mindenkinek 
 
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz ıbenne, el ne vesszen, hanem örök élete le-
gyen.” ( Jn. 3,16) 
 
Úr Jézus Krisztus! Te azért jöttél közénk, mert szeretsz minket. 

Kicsi és gyenge gyermekként jöttél és így lettél a legnagyobb 
ajándék. Hozzád imádkozunk mindnyájunkért, akik ma este 
együtt vagyunk…, és azokért, akikre különösen is gondolunk 
most… Add nekünk békédet és áldásodat. 
Most egymásnak örülünk, az ajándékoknak és az ünnepnek. 

Milyen jó örömöt szerezni! Vigyázz ránk, hogy örömünk meg-
maradjon és megteljen gazdag tartalommal. 
Hozzád imádkozunk mindazokért, akik egyedül vannak ma is. 

Azokért, akik dolgoznak ma is. Mindenkiért, aki szomorú, és aki 
kétségek közt gyötrıdik. A szegényekért és a betegekért. A szen-
vedıkért és a gyászolókért. Add meg nekik az emberek közelsé-
gét, hogy megérezzék a te gondviselésedet. Ámen. 

A következı Igékkel és imádságokkal kinek-kinek az ünnepi készülıdését, egyéni elcsendesedését szeretnénk 
segíteni. Alkalmasak arra is, hogy meglátogassunk vele valakit, vagy továbbadjuk ismerıseinknek. 

Fehér hótakaró, 
ezüst fénytakaró, 
valót eltakaró. 

 
Mintha nem volna más, 
csak ez a ragyogás: 
titokzatos, csodás. 

 
Nincsen se hang, se zaj, 
nincsen se seb, se baj, 
se sóhajtás, se jaj… 

 
Se bőn, se szenny, se sár, 
se kín, se könny, se kár, 
csak hó és holdsugár. 

 

Hiszen így volna jó. 
De nem ez a való. 
Csal a fénytakaró. 

 
Alatta szenvedés, 

szenny, sár… elfödni és 
elrejteni kevés 

 
a hó és holdsugár. 
De Valakire vár 

A holdfényes határ. 
 

S ez az ádventi, mély, 
havas és holdas éj, 

titkot tud: Jön!… Ne félj! 

Túrmezei Erzsébet: Ádventi éjszaka 
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                                 (a Baltazár Dezsı Református Iskola életébıl) 

Sakk verseny   Kavicsdíszítés    A legkisebbek örömére arc-
festés is volt 

November 17-21. között minden délután érdekes és izgalmas 
programokon vettek részt iskolánk diákjai. A 1430-tól kezdıdı 
elfoglaltságokat hétfın az Igazgató Úr által vezetett torna 
nyitotta meg, ahol gyerek és felnıtt együtt melegedett fel az 
ıszi idıben. 
Az ügyes rajzosok az iskola elıtti aszfalton hódoltak ked-

venc elfoglaltságuknak. A fiúk és a lányok külön-külön mérték 
össze ügyességüket asztaliteniszben. Az alsósoknak és a felsı-
söknek foci- és sakkbajnokságot rendeztünk. A legtöbb gyere-
ket megmozgató programnak a Bolhapiac és szalvétacsere bi-
zonyult, ahol megunt játékaikat adták el vagy cserélték ki a „kis 
árusok” Activity a 3. és 4. osztályosoknak valamint a felsısök-
nek külön került megrendezésre. Minden osztály 10-10 fıs csa-
pattal képviseltette magát a szerdai sor-és váltóversenyen. 
Csütörtökön az alsósok „Mátyás király neve napja” címő me-

sejátékot nézték meg a Sillye Gábor Mővelıdési Központ szín-
háztermében a debreceni Vojtina Bábszínház kiváló mővészei 

tolmácsolásában. Ezalatt a felsısök Észtekergetı délutánon 
mérték össze szellemi kapacitásukat. A Suli- totót csak a felsı-
sök töltötték ki. 15 kérdésére a legtöbb helyes válasz 12 lett, 
amelyeket Bodnár Antal és Jóhn Szimonetta válaszolta, mind-
ketten az 5. osztályba járnak. Sokan vettek részt a malom, az 
amıba és a sudoku játékokon is, ahol minden felsıs egyedül 
versenyzett. 
Pénteken a kézmőves foglalkozásokat kedvelık érezték a 

legjobban magukat. Az arcfestésen több mint 100 gyereket 
festettek ki a pedagógusok, akiknek Lomentné Szopkó Tünde 
lelkész is besegített. Volt „zsugorka” nyaklánc készítés, 
gyöngyfa készítés és kavicsdíszítés, valamint fodrászverseny 
is. 

A versenyeken sikeresen szereplı tanulók ajándékokat vettek 
át a rákövetkezı hétfı reggeli áhítat keretében a templomban. 

 
A Diákönkormányzat 

BaltazárBaltazárBaltazárBaltazár----napoknapoknapoknapok    

Nálunk járt a Mikulás!Nálunk járt a Mikulás!Nálunk járt a Mikulás!Nálunk járt a Mikulás!    
 

Iskolánkba is elérkezett a Mikulás. A 3/b osztá-
lyos tanulók rövid mősora után az osztálytermek-
be minden gyereknek egyenként adta át a Miku-
lás finomságokkal teli csomagját. (A 3/b osztá-
lyosokat Czifráné Tóth Zsuzsanna és 
Debreczeniné Szolnoki Szilvia készítette fel.) 

„Jöttödre várva ünneplőbe öltöztetem a szívemet.” 
(Adventi programok) 

Dec. 15 Betlehemi játékok (a 3. a osztály elıadása az alsós osz-
tályokban) Felkészítık: Bodnár Éva és Csatári Andrea 
Dec. 16 Karácsonyi csapatverseny (Batári Judit vezetésével) 
Dec. 17 Karácsonyi programok osztályonként, évfolyamonként 
Dec. 18 Meglepetés szeretteinknek(kézmőves délután) 
Dec. 19 Ég a gyertya ég… (közös éneklés a templomban Tóth 
Anikó, Szabadi Árpád, Molnár Ferenc irányításával) 

Sportsikerek 
Labdarúgó Diákolimpia: Városi: I. korcsoport: 1. helyezés, II. korcsoport: 
4. helyezés, III. korcsoport: 3-4. helyezés, IV. korcsoport: 2. helyezés 
Úszás Diákolimpia: Városi: Szabó Brigitta 1. helyezés, 50m gyors, Szabó 
Brigitta 2. helyezés, 50m mell, Fiú 4x50m gyors váltó 3. helyezés. Szilágyi 
Viktória 6. helyezés 50m gyors, Fekete Roland 12. helyezés 50m mell 
Mikulás Kupa Labdarúgó Terembajnokság Fülöp: Régiós, 5. helyezés 
Asztalitenisz: Városi, Kéki Tamás 3. helyezés, Bertalan Petra 3. helyezés, 
Rudy Fruzsina 3. helyezés 
 A felnıttek közt Radácsi István tanár úr II. helyezést ért el. 
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November elején iskolai mesemondó versenyt rendeztünk 
2. 3. és 4. osztályos diákjainknak. Akik ezen a versenyen 
szépen elmondták meséiket, azok képviselték iskolánkat a 
tiszakécskei református országos mesemondó verse-
nyen. 
Iskolánk hírnevét öregbítették: 
& Csóka Lilla 2/a osztályos tanuló II. helyezést ért el 
(Felkészítıje: Csóka Lászlóné) 

& Jóhn Szimonetta 5. osztályos tanuló a III. díjat hozta el 
(Felkészítı tanára: Borossné Kiss Szilvia) 
 
Matematika versenyen megyei II. helyezést ért el a 3/a 
osztályosok közül a négyes csapatban dolgozó: Barak 
László, Kiss Balázs, Mezı Imre és Kiss Roland 
Felkészítı pedagógus: Bodnár Éva tanítónı 

A decemberi családi vasárnapra Szenteste, december 24-én, szerdán du. 3 órakor kerül 

sor, a templomban. Műsort ad a 6. osztály. 

A novemberi Családi Vasárnapon a 2/a osztályosok adtak szív-
melengetı mősort, amely a keresztelés témáját dolgozta fel. 
Felkészítı tanítónık: Csóka Lászlóné és Kissné Rácz Ildikó 

Téli szünet: 2008. december 20-tól 2009. január 4-ig. A szünet elıtt az utolsó tanítási nap: 
dec. 19. péntek. A szünet után elıször jan. 5-én, hétfın kell ismét az iskolapadba ülni. 

 
 
 

                                       (a Baltazár Dezsı Református Iskola életébıl) 

Versenyeredményeink 

A Bársony András terem felavatásán szerepelt november 
30.-án iskolánk Kökörcsin néptánccsoportja a mővelıdési 
központban. A gyerekeket Kissné Rácz Ildikó készítette fel. 

Matekosok sikere 
2008. november 18-án rendezték meg a megyei Bolyai 

János matematika csapatversenyt. A 3. osztályosok me-
zınyében 45 csapat mérte össze tudását. A verseny célja 
az, hogy fejlessze a tanulók logikus gondolkodását és 
együttmőködési készségét, hiszen itt a gyerekeknek közö-
sen kell megoldaniuk a feladatokat. 
A Baltazár Dezsı Református Általános Iskola 3.a osz-

tályos csapata, a Matek Mágusok 2. helyezést ért el ezen 
a színvonalas megmérettetésen. A csapat tagjai: 
Barak László, Mezı Imre, Kiss Balázs és Kiss Roland 

tanulók voltak, akiket Bodnár Éva tanító néni készített 
fel. 
Ez a siker a 4 gyerek lelkiismeretes felkészülésének és 

összetartó munkájának eredménye.     Gratulálunk! 
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(„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket”) 

Fejtsd meg a keresztrejtvényt a Bibliád segítsé-
gével! 

 
1. Így hívták József apját, Mária apósát (Mt 

1,16) 
2. A bölcsek egyik ajándéka volt (Mt 2,11) 
3. Jézus másik neve volt (Mt 1,16) 
4. Magyarul azt jelenti, hogy velünk az Isten 

(Mt 1,23) 
5. Ki volt a király Jézus születésekor (Mt 2,1) 

Kedves Gyerekek! 
Karácsonykor Jézus születésnapját ünnepeljük. İ 

otthagyta a mennyei fényes világot, és szegény gyer-
mekként megszületett egy betlehemi istállóban. Meg-
tehette volna, hogy királyi palotában jön el, hercegek 
hódolatát fogadja elsı pillanattól kezdve, de nem így 
tett, azért, hogy bizalommal forduljon hozzá minden 
szegény és egyszerő ember. 
Nektek volt kis ágyatok, neki nem. Nektek volt szép 

ruhácskátok, neki nem. Szegény emberként jött, mint-
ha álruhában jött volna. Az İ gazdagsága nem pénzen 
mérhetı. Hozhatott volna sok-sok pénzt is, mert Isten 
kincstárában az is van bıven. De a pénz csak irigysé-
get szül. Ezért Jézus olyan gazdagságot hozott, amit 
nem lehet bankba betenni, és elvihetünk magunkkal, 
odaátra is. Mennyei gazdagságot hozott nekünk: nem 
pénzt, hanem szabadítást, jókedvet, örömet, szeretetet. 
„Gazdag létére szegénnyé lett érettetek, hogy ti az İ 

szegénysége által meggazdagodjatok.” (2Kor 8,9) 

Méz é d e s  p e r c e k  
 
Advent 3. vasárnapján teaházat szerveztünk, 

ahol mézeskalács sütés, díszítés, formázás és kós-
tolás volt. Tudtad-e, hogy a mézet a méhektıl kap-
tuk, akik teljes saját kicsi szervezetüket vetették be, 
hogy a virágok nektárját átalakítsák, és mézgyom-
rukban ırizve a kaptárba szállítsák? 
Nekik az egész életük benne van minden csepp 

mézben. İk nem kímélik magukat, nem futnak el 
feladatuk elıl. Szervezettek, mindegyikük tudja a 
dolgát, hogy ki keressen nektárt, s ki áramoltasson 
levegıt a kaptáron át. Olyanok,mint egy jó gyüleke-
zet. 
Amikor mézet eszel, 

gondolj arra, hogy Isten 
mennyire csodálatosan 
megalkotta ezeket a 
pici állatokat és a 
„méhgyülekezetet”!  
 
Győjts még a mézzel 

kapcsolatos érdekessé-
geket! 

Tíz apró különbség van a két kép között. 
Találd meg mindegyiket! 
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ADASSÉK  NEKEM annyi lelkierı, hogy mindazt elfo-
gadjam, amin változtatni nem tudok, és BÁTORSÁG 
ahhoz, hogy mindazt megváltoztassam, amire képes va-
gyok, és BÖLCSESSÉG ahhoz, hogy el ne tévelyedjek 
közöttük. 
 
egy kicsivel több  TÜRELEM, hogy elviselhessem azo-
kat, akikkel oly nehéz együtt élnem. 
 
egy kicsivel több ÁLLHATATOSSÁG, hogy folytathas-
sam kötelességeimet, melyek kívánságaimmal teljesen 
ellentétesek. 
 
egy kicsivel több ALÁZATOSSÁG, hogy megmaradjak 
azon a helyen, ahová Isten állított, bár ez a hely nem vág 
egybe álmaimmal és terveimmel. 
 

egy kicsivel több BELÁTÁS, hogy az embereket olyan-
nak fogadjam el, amilyenek, s nem amilyennek látni sze-
retném ıket. 
 
egy kicsivel több OKOSSÁG, hogy mások ügyeivel mi-
nél kevesebbet foglalkozzam, s magamat ne izgassam 
miattuk. 
 
egy kicsivel több ERİ, hogy türelmesen fogadjam azt 
az eseményt, mely éppen most megzavarta örömömet. 
 
egy kicsivel több KEDVESSÉG, hogy ne mutassam 
megbántottságomat, és örüljek a mások örömének. 
 
egy kicsivel több ÖNZETLENSÉG, hogy mások hely-
zetébe minél mélyebben beleélhessem magam! 

I M A 

Adventi hírnök: friss fenyıág… 
 
 Dallama: H. Rohr., 1954.                                            Szöveg: M. Fresch nyomán:  
 Feldolgozta: Lisznyai Gábor                     Hamar István 

2. Adventi hírnök: friss fenyıág, Lobog már két kis gyertyaláng! Ha 
zörget Jézus, jól figyelj ám, Betér a szívünk ajtaján! Ujjong a szí-
vünk…. 
3. Adventi hírnök: friss fenyıág, Lobog már három gyertyaláng! Múl-

nak az évek, életünk száll, De utunk végén Jézus vár! Ujjong a szí-
vünk…. 
4. Adventi hírnök: friss fenyıág, Lobog már négy kis gyertyaláng! Azt 

mondta Jézus, visszajön még, Újjá lesz akkor föld és ég! Ujjong a szí-
vünk…. 

„Égj, gyertyaláng!  
A Föld fényre vár. 
Égj, gyertyaláng,  

míg a fény a Földre száll, 
Földre száll.” 

 
Adventtel új egyházi év kezdı-

dik, melynek vasárnapjai és ünne-
pei ismét az Úr kegyelmének újabb 
esztendejét hirdetik. (Luk. 4,19.) A 
négy adventi vasárnap igéi arra a 
kérdésre adnak választ: ki az, aki 
eljött és aki eljövendı? 
Karácsony közeledtével ahogy 

kigyúlnak sorra az adventi gyer-
tyák, úgy énekeljük ezt a szép éne-
ket minden alkalommal eggyel 
több verssel, amelyekben egy-egy 
újabb üzenetet kapunk. 
Az adventi várakozás adjon tün-

döklı fényt mindnyájunknak, hogy 
az Úr megmutassa mindenkinek, 
hogy csak az egymás iránti szere-
tet, a megértés, a megbocsátás és 
hitünk lehet itt e földön jelenünk és 
jövınk biztos záloga. 

Csukásné Bernáth Krisztina 
A gyülekezet kántora 
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Adventi imádság - elhangzott advent 2. vasárnapján a templomban 
(Balláné Bodai Judit) 

Urunk, Jézus Krisztus, hálával fordulunk hozzád, amiért Advent második vasárnapján elıt-
ted állhatunk. Várakozással szívünkben készülünk a Karácsonyra. Add, hogy ez az Advent 
hozzon nyugalmat, békességet életünkbe és szíveinkbe! Add, hogy az ünnepre ne csak há-
zainkat öltöztessük ünnepi díszbe, hanem szíveinket is - megtisztítva bőneinktıl, békétlensé-
geinktıl! Ne engedd, hogy elkápráztassanak az ünnep csillogó ajándékai! Tapasztaljuk meg 
a Karácsony igazi értelmét, a Te eljöveteledet és az ıszinte szeretetet! Add vissza remény-
ségünket, amit elveszítettünk! Adj szeretetet azoknak, akik hideg idegenséggel fordulnak 
egymás felé! Nyisd meg szívünket, hogy hallhassuk és érthessük szavaidat az ige által! Ké-
rünk, hallgasd meg könyörgésünket! Ámen. 

 
 

                      

Simon A. grafikája 

KARÁCSONYI KÉSZÜLİDÉS 
Ünnepi készülıdés kezdıdik mostanság falun és város-
on. Várakozásban élünk. Csak az a kérdés milyen ez a 
várakozás? Faluhelyen azt várják, hogy elkészül-e a hízó, 
le lehet-e vágni karácsonyra, tömik a libát, kacsát, hogy 
legyen az ünnepre egy-egy jó falat. Városon játékot készí-
tenek, babákat öltöztetnek, kötik a sálat, sapkát, sütik a 
mézest, csomagolják a cukrot. 
Aztán takarítunk, mosunk, vasalunk, s ahogy telnek az 
adventi hetek, egyre jobban a karácsony körül forog az 
életünk. Külsıleg! 
Mi volna asszonyok, ha mi, akik egymással szót érthe-
tünk, neki kezdenénk most adventben egy új, egészen 
másmilyen készülıdésnek? Megújult szívő asszonyok há-
za táján meg kellene próbálni egy másforma ünnepvárást. 
Meg kellene próbálni most, amikor Isten csodálatos ke-
gyelmébıl van idı és lehetıség egy alapos lelki nagytaka-
rítást tartani és a szívünk zegzugába húzódó sérelmeket, 
haragot kiseperni és szemétre lökni. 
Jó volna tüzet rakni és kiolvasztani a szívünk keménysé-
gét. Beledobhatnánk ebbe a tőzbe az emésztı bosszúvá-
gyat, a hiúságnak lim-lom tanúit. Felmoshatnánk a nyomát 
sok szennyes gondolatnak, hogy aztán a megtisz-
tult,meleg környezetben megfonhassuk hálánk és szerete-
tünk jó illatú adventi koszorúját. Odaállhassunk a bőnbá-
nat vizében megfürödve a jászol elé, melyben megszüle-
tett számunkra a kegyelem. 
Milyen csodálatos fényesség áradna ebben az ország-
ban abból, ha mi, ez a sok ezer hívı asszonyszív kará-
csonyfa gyertyák helyett magát gyújtaná meg hálából Jé-
zus születésének ünnepén. Sok ezer gyertyaláng, sok 
ezer nıi élet, ha világítva, örömöt hirdetve égne el a betle-
hemi gyermek tiszteletében. Ha apró-cseprı ajándékocs-
kák helyett magunkat ajándékoznánk szét vidám szeretet-
tel ennek a világnak, hálából azért, mert İ a mi békessé-
günk, nekünk adta magát. Milyen csodálatos ünnep lenne 
ez, ha a megújult szívő asszonyok úgy készülnének erre a 
karácsonyra, hogy bocsánatot kérnének mindazoktól, akik-
re haragszanak s akik megbántották ıket. 
Karácsonyt mi úgy hívjuk: a béke ünnepe. Isten ezen a 
napon békét kötött az emberrel. Mi tudjuk. Mondjuk hát 
meg, mutassuk meg ennek a békétlen világnak, hogy hol 
van a békesség forrása, hogy hogyan lehet embernek em-
berrel megbékülni. 
Krisztust követı keresztyén asszonyok, itt a nagy készü-

lıdés, itt a nagy várakozás ideje. Induljunk el. 
Karácsonyig megjárhatjuk a nagy utat, átléphetjük az 
ellenségünk küszöbét. Sohasem tapasztalt boldogság, 
soha nem remélt békesség vár bennünket azon a küszö-
bön túl. 
Így karácsony körül a házunk tája bizony kicsit kibillen a 
békéjébıl a béke ünnepének tiszteletére. Rosszul készü-
lünk az ünnepre és rosszul ünnepelünk. Jézus Krisztus 
áldott születésének napját annyi hecc, veszekedés, vetél-
kedés, olyan ırjítı hajsza elızi meg, hogy ünnep szombat-
jához érve holtfáradtan eszünkbe sem jut a karácsony va-
lódi értelme és jelentısége. Vásárolunk nyakra-fıre, adós-
ságra, felesleges haszontalanságokat. Sütünk-fızünk 
szükségtelenül, úgyannyira, hogy egy gondolatunk, egy 
percünk nem marad annak a végtelen örömnek a befoga-
dására, amit a Karácsony hirdet. 
Milyen jó volna megállni egy percre és meggondolni, 
hogy kalács, bor, pecsenye, sütemény, csillagszóró, cse-
cse-becse öröm-e úgy igazán valakinek ebben az ideges, 
fáradt, gondterhes légkörben, amiben vergıdünk. Jó lenne 
megállni és lerázni magunkról egy üres szokás igáját. Be-
vallani, hogy nem erre vágyunk, hogy hiába az ajándékok, 
hiányzik, rettenetesen hiányzik valami. Sivár, üres emiatt 
az otthon, hiába ékesítjük bármivel. 
Békére és szeretetre vágyunk és nincs sem bennünk, 
sem körülöttünk, sem béke sem szeretet. De hogy is len-
ne, amikor önzı szívünkben, ebben a zsúfolt fogadóban, 
nincs hely a Gyermek számára. 
Nincs helye Jézusnak. Tele van ez a szív haszontalansá-
gokkal, jövı- menıkkel, vásáros néppel, vásáros lim-
lommal. Tele van felfuvalkodott, elterpeszkedett önma-
gunkkal. Ezért nem ünnep az ünnepünk, ezért nem öröm 
az örömünk. Zsugori, önzı, magát ünneplı embernek nin-
csen Karácsonya. 
Aki kapni akar, hálát uzsorázni, annak elkerülhetetlen a 
csalódása. Aki azért vesz a férjének cigarettát, hogy az 
neki kölnit vegyen, aki azért díszíti a karácsonyfát, hogy a 
gyermekei imádják érte, annak üres marad a szíve és szo-
morú az ünnepe. Vagy fordítsuk meg. Ha szomorú az ün-
neped és üres a szíved testvérem, az azért van, mert ma-
gadat akarod ünnepelni, nem azt akinek születésnapja 
van. 

Zs. Tüdıs Klára: Isten markában c. könyvébıl 35-38.o. 
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Egy jó szót szólni. 
Egy beteget felvidítani. 

Óvatosan becsukni az ajtót. 
Valakinek kezet nyújtani. 
Apróságoknak örülni. 

Mindenért hálásnak lenni. 
Jó tanácsot adni. 

Egy levél megírásával örömet szerez-
ni. 

Apró túlzásokon nem rágódni. 
Jogos panaszt újra fel nem melegíte-

ni. 

Nem tenni szóvá a másik hibáját. 
Ha háttérbe szorítanak, nem venni 

elutasításnak. 
Levert hangulatot nem venni komo-

lyan. 
Egy félresikerült szón nem megsér-

tıdni. 
Megtalálni az elismerı, dicsérı szót a 

jóra. 
Együtt érzı szó a megalázottnak. 
Egy-egy tréfa a gyermekeknek. 

Becsületesen elismerni az elkövetett 

helytelenséget. 
Örömmel várni a holnapi napot. 
Bizonyos dolgokra aludni egyet. 

Biztatóan mosolyogni. 
Az idıseket , magányosokat meghall-

gatni. 
Egy simogatás. 

Mindennek és mindenkinek megadni  
a kellı idıt és gondot. 

MINDENKIHEZ SZERETETTEL LEN-
NI! 

AJÁNDÉKOK, MELYEK NEM KERÜLNEK SEMMIBE: 

  
 

                                                   

Simon A. grafikája 

KÍVÁNOM, legyen időd rá, 
hogy a hajszolt hétköznapokon 
ha kell, hát megpihenhess. 
 
KÍVÁNOM, hogy fölismerd: 
életed minden akadálya 
új lehetőségeket rejt, 
hogy növekedj általa. 
 

KÍVÁNOM, hogy az élet 
apró dolgait fölfedezve 
bennük örömödet lelhesd. 
 
KÍVÁNOK jó barátokat, 
akik nem csak sikereid, 
hanem kudarcaid idején is 
kitartanak melletted. 
 

KÍVÁNOK békességet neked, 
hogy az élet viharai között 
biztonságban lehess. 
 
KÍVÁNOM azt a bizonyosságot, 
hogy van Isten, aki életed 
minden napján, minden órájában 
ott lesz melletted. 
Ezt kívánom én – neked. 

♦ Iskola étkezıjérıl Mostanáig bíztunk abban, hogy 
az étkezı építésére beadott pályázatunk sikeres 
lesz. Habár jó pontszámot kaptunk, forráshiány mi-
att elutasították a pályázatot. Ezért nem kezdıdött 
meg az építkezés. 
Idıközben a gyülekezet tulajdonába került a Bódi-

féle ház. Ebben szeretnénk kialakítani az iskolának 
étkezıt, a gyülekezet részére pedig a tetıtér beépí-
tésével kisebb-nagyobb közösségi helyiségeket. 
November végén megindult ennek az átalakítás-

nak és bıvítésnek a tervezése. Reméljük, hogy 
még a télen sikerül az engedélyezési eljárást lefoly-
tatni, ami feltétele az építkezés megindulásának. 
Az étkezı kialakításához továbbra is várjuk a tá-

mogatásokat, adományokat. 
♦ Templomtorony December elején elkészült a to-
ronyban az ácsolat javítása, a harang-szint teljesen 
újra lett deszkázva. Erre azért volt szükség, hogy a 
harangfelújítást elıkészítsük. 
A harangok és a toronyóra felújítására a presbité-

rium megbízást adott a kivitelezınek. Várhatóan 
januárban fog elkészülni a harangok és a toronyóra 
felújítása. 

♦ Iratterjesztés November elején elkészült a temp-
lomba az iratterjesztéshez szükséges könyvszek-
rény. 3 segítı szorgoskodik minden vasárnap, hogy 
hitmélyítı irodalmat, képeslapokat, naptárakat ve-
hessen minden érdeklıdı. 

♦ Legátus A Legátus szó azt jelenti: ünnepi követ. 
İsi hagyomány, hogy a debreceni teológiáról, Kará-

csonykor, Húsvétkor és Pünkösdkor teológusokat 
(lelkész-jelölteket) fogadnak a gyülekezetek. Ez le-
hetıséget ad a teológusoknak, hogy gyakorolják az 
igehirdetést, ugyanakkor ez alkalommal a gyüleke-
zetek támogatják egyetemi tanulmányaikat. 
Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy adományaikkal 

segítsék a hozzánk érkezı fiatal legátus teológiai 
tanulmányait. Az erre szánt adományokat a templo-
mi perselyeken levı borítékokba, vagy a lelkészi 
hivatalban a pénztárba lehet befizetni. 

♦ DVD felvétel készült a Családi Vasárnapról 
Kérjük, érdeklıdjön a lelkészi hivatalban! 

♦ Egyházfenntartói járulék Gyülekezetünk a hívek 
adományaiból tartja fenn szolgálatát, a közhiede-
lemmel ellentétben állami támogatást nem kap. Így 
a lelkészeket sem az állam fizeti. Tisztelettel kérjük, 
hogy mindaz, aki fontosnak érzi gyülekezetünk 
munkáját és szolgálatát, az egyházfenntartói járulék 
befizetésével, vagy egyéb célok támogatásával se-
gítse közösségünket. 
Azok, akik részt vesznek a gyülekezet életében, 
és hozzá járulnak a gyülekezet fenntartásához, tel-
jes jogú egyháztagok lesznek az egyházi törvény 
szerint: választó jog és választhatóság. 
Aki, az Orgona Megmentéséért Alapítvány szám-
lájára fizet adományt, annak kedvezményre jogosító 
adóigazolást állít ki az alapítvány. 

♦ Felnıtt konfirmáció indul januárban. Várjuk az ér-
deklıdık jelentkezését a lelkészi hivatalban. 
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 Vasárnap   9 óra  Istentisztelet Templom 
 Vasárnap   9 óra Gyermekóra Bódi ház 
 Vasárnap 11 óra Istentisztelet Vénkert 
 Vasárnap 17 óra Istentisztelet Gyülekezeti terem 
 Hétfı   8 óra Hétkezdı áhítat Templom 
 Hétfı 15 óra Imaközösség Bódi ház 
 Szerda 10 óra Istentisztelet Fazekas G. Id. Otthona 
 Csütörtök 18 óra Bibliaóra Gyülekezeti terem 
 Péntek 16 óra Bethánia Szöv. Bibliaórája Gyülekezeti terem 
 Péntek 18 óra Ifjúsági óra 14-18 éveseknek Gyülekezeti terem 
 Hónap 1. vas. 15 óra Istentisztelet Pród 
 Hónap 2. vas. 15 óra Istentisztelet Hajdúvid 

Lapzárta: február 10. 

Túrmezei Erzsébet: 
Karácsonyi karének 
 

„Megtaláltak téged a pásztorok, 
és karácsonyi örömmondók lettek. 
„Megtaláltak” téged csillagvezette gaz-
dag bölcsei távol Napkeletnek. 
 
„Megtaláltak az elsı tanítványok,  
és boldogan a Te nyomodba léptek. 
„Megtaláltunk!” - ujjongó millió hang, 
visszhangozzák századok, évezredek. 
 
„A Szabadítót, az Isten Fiát! 
Az életet, kegyelmet, békességet!” 
Nagy karácsonyi karban énekel, 
Krisztus Jézus, aki megtalál téged. 
 
S egy hang, abban a karácsonyi karban, 
hálaénekemet boldogan zengem,  
mióta én is „megtaláltalak” -  
Mert Te eljöttél, s megtaláltál ... engem. 

Barbara Cratzius:  
KARÁCSONYI UTAK - KARÁCSONYI 
KÉRÉSEK  
Túrmezei Erzsébet fordítása  
 
Mutasd meg a bizalom útját, 
azt a csillagfényes utat, 
amelyiken a bölcsek jártak 
megtalálni Királyukat!  
 
Mutasd meg a szolgálat útját, 
amelyen csendben József járt, 
hogy szemünk-szívünk nyitva legyen, 
ha szenved a felebarát!  
 
A szeretet útjával áldj meg, 
amint láthatom Máriában, 
hogy akivel csak találkozom, 
ahhoz a jószót megtaláljam!  
 
A hála útján pásztorokkal 
hadd magasztaljam tetteidet! 
S adj, Uram, csodálattal teli, 
elıtted mindig nyitott szívet! 

Az ünnep örömét kívánom  
Minden jót tenéked  
Az ünnep nyugalmát kívánom  
Zárd békén az évet 

Az ünnep reményét kívánom  
Az vidítsa lelked  
Hívı szívet, hogy új napod  
Boldogan köszöntsed. 

Ismeretlen szerzı: Karácsonyi jókívánság  

Pecznyik Pál 
IGAZI  KARÁCSONY 

Jézus születése 
emlékünnepén , 
ne csábítson téged 
múló földi fény. 
Ne tekints a múltba 
az már ködbe vész, 
rád is vár a mennyben 
dicső égi rész! 
Ma ne Betlehemre 
Függesszed szemed, 
már rég mennyben van, ki 
üdvöt hoz neked. 
Ő Szentlelke által 
most is megjelen, 
csendesen kopogtat 
bezárt szíveden! 
 
Ne a karácsonyfát 
csodálja szemed, 
hanem Jézus előtt 
nyiljon meg szíved! 
Igazi karácsonyt 
Ő hoz ma neked, 
fény-árba borítja, 
sötét életed! 


