
A 	H a jd úbösz ö rm ény i 	 Bo c ska i 	 t é r i 	 R e f o rm á tu s 	G yü l eke ze t 	 h í r l e ve l e 	

2013.	november—december	

Versengünk – pedig az Úr közel!  
Tétlenkedünk – pedig Krisztus jön!  

Készületlenek vagyunk – pedig Jézus az ajtó előtt áll!  

Kustárné Almási Zsuzsa nemezbábjai 

Advent üzenete:  
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…biztosan másképp alakítja azt. Sok író fantá-
ziáját megmozgatja az a gondolat, mi történi 
akkor, ha az ember ismeri a jövőt? Attól kezd-
ve az ember úgy éli az életét, hogy igyekszik 
elkerülni a kudarcokat, a bajokat, és általában 
mindenféle rosszat. Sőt, arra törekszik, hogy 
az események számára a lehető legkedvezőb-
ben alakuljanak. 
Ugyanis az ember ösztönösen védelmezi ma-
gát, védi az életét, és védi a saját érdekeit. Eb-
ben az ösztö-
nös védeke-
zésben külö-
nösen is 
benne van-
nak azok, 
akiket szere-
tünk, akik 
szá mu nkra 
nagyon fon-
tosak. Ezért 
védelmezzük 
házastársun-
kat, gyerme-
keinket és 
szüleinket . 
Ha előre 
t u d n á n k . 
Mit hoz a holnap, akkor biztosan mindent el-
követnénk, hogy a jövő legjobban alakuljon 
számunkra. 
Ismét elérkezett Karácsony ünnepe. Ilyenkor 
újra elolvassuk Máté és Lukács evangéliumá-
ból a karácsonyi örömhírt, Jézus születésének 
történetét. És ahogy olvassuk ezt a kedves tör-
ténetet, szinte halljuk az angyalok Hozsánna-
kórusát, a pásztorok fáradt, de meghatott 
hangját, amint az éjszaka csendjében, a tűz 
pattogása közepette megbeszélték, hogy meg-
nézik ezt a csodát a betlehemi istállóban. És 
már látjuk a Kelet felől érkező tudósokat, akik 
úgy hódolnak Jézus előtt, mint egy hatalmas 
király előtt. 
Azonban ezt az idilli képet megzavarja az, hogy 
már távolról hallani véljük a gyűlölködő farize-
usokat, a „feszítsd meg”-et üvöltő tömeget. És 
látni véljük a kezeit mosó Pilátust, aki átadja a 
33 éves Jézust a halálos ítéletet végrehajtó ka-
tonáknak. És mi elborzadunk attól a sok szen-
vedéstől, amin Jézus keresztülment élete utol-
só óráiban, mielőtt a golgotai kereszten meg-
halt. 

Ha Jézus ismerte volna a jövőt, akkor biztosan 
tett volna valamit, hogy mindez ne így legyen – 
gondolja az ember. 
Az igazság ezzel szemben az, hogy Jézus na-
gyon is jól ismerte a jövőt, és benne a saját jö-
vőjét. Pontosan tudta, hogy milyen csalódások 
fogják őt érni (Mt. Mt. 24,2; 26,23.45). Tudta 
azt is, hogy tanítványai és legjobb barátai ta-
gadják őt meg, és fordítanak neki hátat (Mt. 
26,34). És pontosan ismerte a rá váró mérhe-

tetlen sok 
szenvedést. 
De Jézus 
nem akarta 
jobbá vagy 
k ö n n y e b b é 
tenni saját 
jövőjét. Nem 
akarta elke-
rülni a szen-
vedést sem. 
Hanem Ő 
éppen ezért 
jött, ezért 
született erre 
a földre, 
hogy magára 
vegye a világ 

bűneit, a te és az én bűneimet. Ő tudatosan és 
önként vállalta a halálbüntetést, hogy ha hi-
szünk benne, akkor a mi jövőnk reménnyel 
teljes lehessen, és az örökélet a mienk legyen. 
Karácsony csodája az, hogy Jézus értünk szüle-
tett meg, és Benne beteljesedik az ősi prófécia: 
velünk az Isten minden napon a világ végeze-
téig. Karácsony csodája éppen az, hogy Jézus 
ismerte a jövőt, de a mi üdvösségünkért és 
örökéletünkért tudatosan vállalta azt. 
„József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni fele-
ségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a 
Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezz el 
Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűnei-
ből.” Mindez pedig azért történt, hogy betelje-
sedjék, amit az Úr mondott a próféta által: 
„íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Im-
mánuelnek neveznek” - ami azt jelenti: Velünk 
az Isten. (Mt. 1,20-23) 
Jézus így szólt: … én veletek vagyok minden 
napon a világ végezetéig.” (Mt. 28,20) 

Loment Péter lelkész 

Ha ismerte volna a jövőt…  
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Tervezem az ünnepet 
Tervezem az ünnepet.  

Sokat várok tőle, mert sokat szeretnék adni is.  

Várok, de nem tárgyakat, nem is tünékeny hangulatot.  

Inkább erőforrást.  

Szeretnék megmerülni a születés áttörő erejében.  

Szeretnék megállni a fájdalommal szemben,  

hogy az öröm is teljesen megérinthessen.  

Részt venni az ünnepben: ehhez kérek bátorságot.  

Tudom, hogy így lesz, adni is sokat tudok majd.  

Így tervezem az idei ünnepet.  

Adod erre áldásod, Istenem? 
Dávid Adél 

(Forrás: Fényforrás, Luther Kiadó, 2007) 

Ünnepi óra a családban  
„Anya, úgy várom a karácsonyt, mert akkor minden úgy 

megnyugszik” – szólt októberben kisfiam. 

 

Uram, úgy vártuk ezt az estét. 

Te kísértél minket idáig, már ez is megnyugtató. 

Hála neked, hogy van mit várni egész éven át. 

Szereteted szoros kapocs, ami összetartja családunkat, egy-

befűzi napjainkat, 

Egy cél felé irányítja gondolatainkat, lépteinket. 

Szenteld meg küzdelmeinket, hogy benned elnyerjék értel-

müket. 
Lacknerné Puskás Sára 

(Forrás: Fényforrás, Luther Kiadó, 2007) 
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Úgy gondoltam, hogy miután minden kis 
csoportot végigjártunk gyülekezetünkben, ép-
pen ideje betekintést nyerni abba a családba, 
ahonnan kiindulnak, befutnak a szolgálati te-
endők, problémák, ötletek, Isten szeretete. Hat 
éve jött a lelkészházaspár három leányukkal 
hozzánk Isten jóakaratából. Sok jó dolog tör-
tént azóta a gyülekezet és a Loment család éle-
tében is, de nem csak ezekről kérdezgettem 
őket. Mosolyt csalva az arcukra, egy kis egyhá-
zias viccel indítottam, mintegy felvezetve első 
kérdésemet. 

A Tiszteletes Úrnak mióta van meg az a jó 
szokása, hogy egy vidám történettel vezeti be 
a komoly Istentiszteleteit?  

– 2008. óta, korábban nem volt ez rám jel-
lemző – kezdi mosolyogva. Teszem ezt azért, 
mert felismertem azt, hogy Jézus Krisztus is az 
ember számára érthető, hétköznapi történettel 
vezette be a tanításait. A figyelemfelkeltés esz-
köze.  Egy nagyobb gyülekezeti tervnek, a gyü-
lekezet építésének a része az is, hogy fontosnak 
tartjuk az Istentiszteletek előtti beszélgetéseket 
is  

A Tiszteletes asszonyt is megkérde-
zem, hogy neki mennyire játszik szere-
pet az életében a humor? 

– Volt, hogy én is próbálkoztam hasonló 
vidám történetekkel, de hozzám inkább az ér-
zelemgazdagabb, tanulságos események állnak 
közelebb. De én is szeretek nevetni! – vallja be 
őszintén.  

Mennyire volt az rögös út, hogy lelké-
szek lettek?  

– Senkinek sem sima ez az út – kezdi a vá-
laszadást Tünde Tiszteletes asszony – És nem 
feltétlenül az időtartam végett. Mély harc ez. 
Csupa változás vesz körül bennünket. Közel 
egy éven át tartó belső harc volt nálam. 89’ 
Karácsonyán indult el bennem a komoly dön-
tés. Előtte konfirmáltam. Rájöttem, hogy nem 
lehet két vasat a tűzben tartani. Egy erdélyi 
hitmélyítő tábor sokat segített a helyes út meg-
találásában. 

– Egészen kisgyermek korom óta jártam 
Istentiszteletekre- emlékszik vissza jó szívvel 
Tiszteletes Úr – 14 évesen konfirmáltam. A 
debreceni Református Gimnáziumban másodi-
kos koromban tértem meg. Megszólított az 
Úristen. Műszaki pályára készültem. Nem 

akartam lelkész lenni. Amikor rámondtam, 
hogy „Legyen meg a Te akaratod!”, békesség 
töltött el. Otthon édesanyámnak amikor el-
mondtam a döntésemet, akkor árulta csak el, 
hogy születésem óta ezért imádkozott. Tudato-
san kerültem a lelkészi pályára, nem volt többé 
már ez kérdés. 

Édesapám nehezen fogadta el döntésem, de 
később büszke lett rám. 

A családjukból, gyermekkorukból in-
dult ki az Isten félelme, szeretete? Min-
taként szolgál a saját családjuk életében 
is.  

A Tiszteletes asszony kezdi a válaszadást: - 
Nálunk ez nem volt annyira jellemző. Refor-
mátus családból származnak a szüleim, de mi-
után számomra ez fontos lett, nekik is azután 
lett meghatározó az életükben, akkor találtak 
igazán vissza a gyökerekhez. Sok féltés is ve-
gyült az érzelmeikbe. Gyermekkoromban még 
a lépteinket is lehalkítottuk a lelkészek ablaka 
előtt… (halkan jegyzem meg, hogy most is így 
van ez még!) 

Tiszteletes Úr így emlékezik vissza: – Pesten 
egy órát utaztunk, hogy eljussunk az Istentisz-
teletre. Nem volt mindig könnyű. Ifire is jár-
tam. Áldozatvállalásokkal járt a távolság leküz-
dése. Még a harang szavát sem hallottuk, olyan 
messze laktunk! – neveti.  

A z  e l ő z ő  s z o l g á l a t i  h e l y e k 
(Kisújszállás, Tiszaroff...) mennyire ala-
pozták meg az itteni szolgálatukat? Itt e 
nagyobb gyülekezetben jobban ki tudják 
teljesíteni a bennük rejlő hatalmas ten-
ni akarást, kreativitást, igen magas szer-
vezőképességet, összefogó tehetséget? 

– Megerősödtünk ezeken a helyeken – kezdi 
a Tiszteletes asszony lelkesen – Fontos törté-
nések kötnek minket oda: házasságkötés, gye-
rekek születése, gyülekezeti szolgálat. Nem 
tétlenkedtünk sohasem, de volt mellette idő 
tanulni is. Egyik kedves lelkész testvérünk 
mondogatta gyakran, hogy olyanok voltunk 
ott, mint az izraeli nép a Gósen völgyében. Az 
volt számunkra a megerősödés helye. 

A Tiszteletes Úr meséljen kicsit az 
Amerikában ösztöndíjasként eltöltött 1-
1 év tapasztalatairól! 

– Az USÁ-ban eltöltött idő alatt sok magyar 
(Folytatás az 5. oldalon) 

Gyülekezetünk legbelső gyűrűjében,  
a Loment család körében 
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és amerikai gyülekezetben megfordultam, fe-
kete emberek között is. Ezek által felismertem, 
hogy az Úristen sokkal nyitottabb az emberek 
sokféleségére, mint azt elképzeljük. Az újdon-
ságokra nem úgy kell nézni, hogy az nem jó. 
Úgy tudok az új dolgokra tekinteni, hogy azo-
kat nem állnak ellentétben a hagyományaink-
kal. Rá kell tudni csodálkozni az életben sok 
mindenre. Attól, 
hogy más, szokat-
lan, még lehet bib-
likus, építő. Meg-
erősítheti a hithez 
való kapcsolatun-
kat is. Afrikai, indi-
ai, nepáli, koreai és 
japán lelkészekkel 
tartom a kapcsola-
tokat – avat be sze-
mélyes barátságai-
ba.  

A Bocskai téri 
gyülekezetben is 
igazi megújulás, 
felfrissülés közvetkezett be, nemcsak a 
templomunk újult meg. Kiscsoportok, 
táborok,temetői feladatok... Hogyan jel-
lemezhető a gyülekezet aktív-e, vagy no-
szogatásra szorul? 

– Mi reformátusok vagyunk, éljünk is úgy. – 
kezdi határozottan a Tiszteletes Úr az üzenetét.
– A reformáció kötelez bennünket. A kiscso-
portoknak is meg kell újulni, a lelkészeknek is. 
Ez a hitéletre is vonatkozik. Ez sohasem egy 
befejezett dolog. Sok mindenért hálásak va-
gyunk, de nem lehetünk teljesen elégedettek. 
Hála van a szívünkben a gyülekezetünkért! 
Készek mozdulni, nyitottak az újdonságokra. 
De van úgy, hogy elkényelmesedünk, megszo-
kottá válnak a dolgok. Nyitva van a fülük az 
embereknek – kapcsolódott be a Tiszteletes 
asszony is közben. Nagy motiváló erő is ez! – 
fejezi be a Tiszteletes Úr. 

A gyülekezet célja 5 pontban van leje-
gyezve. Ezek közül melyik hogy áll egy-
máshoz viszonyítva?  

– Egyik következik a másikból. Mindegyik 
fontos, és mikor melyikre kerül több hangsúly. 
Olyan ez, mint amikor egy szép rajzot készí-
tünk, hol ezt dolgozzuk ki rajta jobban, hol azt. 
A cél az, hogy egyszerre mozduljon. – kapjuk a 
képletes választ a Tiszteletes asszonytól. 

Milyen közeli és távoli célok vannak 
előkészületben? 

– A februártól induló programsorozat a Ti-

zenhárom Vértanú utcában és a Györössy-
kertben élők bevonását célozza meg. Több ge-
nerációnak szólnak ezek a programok és Isten 
igéjével kapják. 14 hónapra van tervezve, re-
méljük sok örömünk lesz benne és sok önkén-
tes kapcsolódik be a szolgálatba! És mindig 
álmodunk újra és újra! – fejezi be Lomentné 
Tünde az örökös tettre készséggel. 

„Az lenne a leg-
szebb, ha kicsi len-
ne a templom!” – 
vallja be legszebb 
reményeit a Tiszte-
letes Úr. 
A Loment lányok 
nem voltak odaha-
za, ezért csak köz-
vetve kaptam meg 
a válaszokat kérdé-
seimre.  Viola és 
Boróka a Debreceni 
Református Kollé-
gium  9.évfolyamá-

nak hallgatói, Katin-
ka pedig a Baltazár Dezső  Református Általá-
nos Iskola 4. osztályába jár.  

Nektek mindig természetes volt az, 
hogy a bibliai történeteket, neveket job-
ban tudjátok mint a kortársak, és a leg-
több felnőttet is megelőzitek? Könnyen 
ment ez a tanulási folyamat? Sohasem 
volt bennetek olykor-olykor lázadás?  

Boróka: Igen, mindig hozzátartozott a vasár-
napokhoz az istentisztelet, és azért idők során 
sok minden „ránk ragadt”. Nekünk mindig az 
alapműveltséghez tartozott, hogy a bibliai tör-
ténetek nagy részét ismerjük. A tudás ellen, 
amit megszereztem már nem lázadhatok, de 
nem is akartam soha. Ez nem is volt számomra 
kérdés, mert természetesen hozzátartozott a 
Biblia a mindennapokhoz. Olyan közösségben 
fordulok meg leggyakrabban, ahol mindenki 
kapott vallásos neveltetést, tehát igazából a 
barátaim és kortársaim sem késztetnek 
„lázadásra” Isten és a Biblia ellen. 

Ez a világ elég félelmetes tud lenni, 
sok a csapda benne, és a bizonytalanság. 
A családok életében is. Ti mennyire 
vagytok ezért hálásak, hogy a szüleitek 
ilyen stabilan állnak mögöttetek és má-
soknak is ezt az erőt, tartást adják Isten 
ereje által? Viola: Nagyon hálásak vagyunk 
ezért, mert amikor halljuk, hogy más gyerekek 
családjában sok a viszálykodás, és a szüleik 

(Folytatás a(z) 6. oldalon) 
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válnak vagy nem törődnek velük, akkor nagyon 
örülök, hogy keresztyén családba születtem.  

Jó testvérek vagytok? 
Katinka: Azt hiszem, 

hogy igen, jó testvérek 
vagyunk. A lányok szok-
tak nekem segíteni, sok-
szor vigyáznak rám, 
hogy ne legyek egyedül. 
Én pedig szeretek aján-
dékokat és meglepetése-
ket készíteni nekik. 

Milyen elképzelé-
setek van a jövőt ille-
tően? 

Viola: Nekem konkrét 
ötletem még nincs, de 
azért remélem, valami 
elképzelésem ki fog ala-
kulni arról, hogy mit is 
szeretnék majd csinálni. 
Még szerencsére van idő 
ezen gondolkozni.  

Boróka: Még csak az 
utóbbi időben kezdett el 
kialakulni valami jövő-
kép a fejemben, és még nincs teljesen kiforrva, 
de nagyon érdekel a siketkultúra, ezért is kezd-
tem el szeptemberben jelbeszédet tanulni. 

Végezetül a hobbira tereltem a szót. 
Köztudott, hogy a Tiszteletes Úr szeret 
szerelgetni és a híradástechnika, a fotó-
zás áll az érdeklődési körének belső ré-
szén. Ezen kívül van-e még valami hob-
bija? És mennyi ideje jut rá? 

– Ha lenne időm – kezdi sóhajtva – szeret-
nék még többet barkácsolni, olvasni, a számí-

tástechnikában jobban elmerülni, zenélni. De 
szeretnék túrázni, kirándulgatni is! 

Tiszteletes asszonyunk szeret főzni, 
sütni (ezt egy igehir-
detésből is tudhatjuk, 
ha nem kóstoltuk vol-
na még a finomsága-
it!) Illetve a kézmű-
ves tevékenységek is 
közel állnak a szívé-
hez. Szerintem ez ad-
ta az adventi szösz-
mötölőnek is az ötle-
tét. Sohasem láttam 
még ilyen szélesen elmo-
solyodni! 
Igen nagyon szeretek 
sütni, főzni, bár az időm 
eléggé korlátozott. Szere-
tem, ha a régi ízek előke-
rülnek, melyeket még a 
nagyszülőktől, illetve 
otthonról mentettem át. 
A kézműveskedés jó ki-
kapcsolódás, kell nekem 
időnként. A hétköznapi 

teendők nem mindig látványosak. Amikor va-
lami produktum elkészül, az nagyon jó érzéssel 
tölt el. Bár nem sok idő van rá.... 

Bizton állíthatom, hogy eddig is sok hangos 
és halk ima hangzott el a lelkész házaspárért és 
családjáért, hogy legyen erejük még sokáig a 
gyülekezetünkben szolgálni, és óvja őket min-
den bajtól, ezután sem lesz ez másképp. Hála 
legyen Istennek, hogy idevezérelte közénk 
őket. 

Rózsáné	Szilvi	

Az adóbevallásánál kérjük, ne feledkezzem meg az 1%-os felajánlás lehetőségeiről! 
Személyi jövedelemadójának (SzJA) első egy százalékával támogassa a  

Magyarországi Református Egyház szolgálatát! 

(Technikai szám: 0066) 

A második 1%-ot ajánlja fel vagy a  
Templomi Orgona Megmentéséért Alapítvány  

(adószám: 18541825-1-09) 
javára, vagy az 

„Imádkozzál és Dolgozzál” Alapítvány 
(adószám: 18549885-1-09) 

javára. 
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Kérdések—válaszok 
Mi van a Gyülekezeti Ház felújításával? 

Teszik fel többen a kérdést jogosan. Hiszen 
valóban még nyár elején azt reméltük, hogy 
idén ősszel el fog tudni indulni a Gyülekezeti 
Ház külső felújítása. Ezért el kell azt mondani, 
hogy ez a felújítás egy pályázathoz kapcsoló-
dik, amit a Várossal közösen nyújtottunk be. A 
pályázat elbírálása – szokás szerint – sokat 
csúszott, így már nem láttuk értelmét, hogy 
késő ősszel indítsuk el a felújítást. Ugyanis a 
felújítással együtt a jelenlegi fűtés meg fog 
szűnni, és télre nem akartuk fűtés nélkül hagy-
ni a Gyülekezeti Házat. Terveink szerint jövő 
április táján fogjuk tudni elkezdeni a renová-
lást. Igyekszünk addig mindent előkészíteni 
(közbeszerzési eljárás lefolytatása, kiviteli ter-
vek elkészítése, stb.). 
Milyen változások lesznek a Gyülekezeti 
Házban? 

Azért, hogy ezt a kérdést jobban meg tudjuk 
válaszolni, mellékeltünk egy rajzot. Ezen látha-
tó, hogy a tér felőli szobákat egybe szeretnénk 
nyitni. Így egy közel 100 m2-es nagyterem jön 
létre. Ezt két részre lehet osztani egy mobil 
térelválasztóval, hogy szükség szerint két ki-
sebb helyiség vagy kinyitva egy nagyobb te-
remként használhassuk. Ezzel a helyiséggel 
fogjuk kiváltani a hátsó épületet, a jelenlegi 
gyülekezeti termet. 

Kialakításra fog kerülni még egy kisebb he-
lyiség az udvar felőli oldalon.  

Átalakul a vizesblokk is. A mostani szabvá-
nyoknak megfelelően külön lesz férfi, női és 
akadálymentes WC, mosdókkal. Máshova ke-

rül a teakonyha is, ugyanis a mostani első bejá-
ratot meg kell szüntetni. Az épület északi, bel-
ső oldalán lesz a Gyülekezeti Ház bejárata. 
Természetesen azt is úgy kell kialakítani, hogy 
kerekesszékkel is használható legyen. 

A felújítás első ütemében – rajtunk kívül álló 
okok miatt – el fog készülni a tetőfelújítás, a 
külső homlokzati felújítás, a nyílászárók cseré-
je és a vizesblokk kialakítása. Sajnos, az összes 
többi belső átalakítás, a fűtésszerelés, az elekt-
romos hálózat átépítése majd valamikor ké-
sőbb történhet meg, amikor arra is lesz anyagi 
forrás. 
És mi a helyzet a tornaterem építéssel? 

Teljesen jogos a kérdés. Így erre is válaszo-
lunk. Elkészült az engedélyezési tervdokumen-
táció, és folyamatban van az engedélyezési el-
járás. Ahhoz, hogy az építés elkezdődjön, az 
engedélyen kívül szükség van anyagi forrásra 
is (kb. 150 millió forint).  

Ezen túlmenően a presbitérium döntött arról 
is, hogy a hátsó épületünket, a mostani nagy-
termet el kell bontanunk. Ezt azért kell meg-
tennünk, hogy a tornaterem számára legyen 
hely ezen a kicsit szűkös telken. Bízunk abban, 
hogy hamarosan lesz pályázati lehetőség tor-
naterem építésére is, hiszen a kormányzati 
szándék arra mutat, hogy a kötelező minden-
napos testneveléshez meg fogják teremteni a 
feltételeket is, hogy tornatermek épülhessenek 
az országban. 

Loment	Péter	lelkész	

Minden kedves olvasónknak és gyülekezeti 
tagunknak áldásokban gazdag Karácsonyt, 

Családjaikban szeretetteljes és békés ünneplést, 
az  Újesztendőben pedig sok sikert és 

megelégedettséget kívánunk! 
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Az épület főbejárata
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Az épület hasznos alapterülete: 295 m2 

A pince hasznos alapterülete: 106 m2 

A földszint hasznos alapterülete 189 m2 

Bejárat az udvarra a Bocskai tér felől 

Az épület főbejárata 
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Az első karácsonyon elhangzott szava-
kat olvashatod az alábbi igeversekben. 
Találd ki, hogy kik mondhatták! Ha nem 
jut eszedbe, akkor keresd ki a Bibliából! 

„Áldott vagy te az asszonyok között, és ál-
dott a te méhed gyümölcse!” (Lk.1:42) 
__________________ 

„Magasztalja lelkem az Urat” (Lk.1:46) 
__________________ 

„A júdeai Betlehemben, mert így írta meg 
a próféta” (Mt.2:5) 
__________________ 

„János a neve.” (Lk.1:63) 
__________________ 

„Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszé-
ded szerint békességgel, mert meglát-
ták szemeim üdvösségedet” (Lk.2:29-
30) __________________ 

„Hol van a zsidók királya, aki most szüle-
tett?” (Mt.2:2) 
__________________ 

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a 
földön békesség, és az emberekhez 
jóakarat.” (Lk.2:14) 
__________________ 

„Menjetek el, szerezzetek pontos értesülé-
seket a gyermekről!” (Mt2:8) 
_________________ 

„Menjünk el egészen Betlehemig, és néz-
zük meg: hogyan is történt mindaz, 
amiről üzent nekünk az Úr.” (Lk.2:15) 
__________________ 

 
Szintén a karácsonyi történet egyik sze-
replőjére bukkanhatsz, ha a megfelelő 
színekkel kifested az alábbi képet! 

Gyerek percek 
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Adventi énekkari koncert 
Advent első vasárnapján három énekkar 

emelte fel lelkünket az égbe a muzsika ál-
tal.  A hajdúböszörményi Városi– és Peda-
góguskórus, az id. Csenki Imre Vegyeskar 

Püspökladányból, és a Greentett Ének-
együttes Debrecenből. Szolgálatuk méltó 
nyitánya volt a Karácsony előtti időszak-
nak. 

Várj, ember szíve, készen…  
Az advent sokféle szokást ismer. Az adventi 

koszorú vasárnapról vasárnapra meggyújtott 
gyertyái Krisztust, a világ világosságát szimbo-
lizálják.  

A mi családunkban is mennyivel másabb az 
idén az adventi időszak a gyermekeink által! 
Napról napra éneklik az óvodában megtanult 
új énekeket, egymással versenyezve, ki hányat 
tud. Felcsendül többek között a Karácsonynak 
éjszakáján, Adventi hírnök, Jertek gyerekek, 
Jézus kopogtat… 

Ábel a hét közepén jelzi, hogy hányadik gyer-
tyát fogjuk meggyújtani a koszorún vasárnap. 
A naptárban is követi az idő múlását. Ez a vá-
rakozás mennyivel őszintébb! Sokat segít ab-
ban, hogy mi felnőttek is komolyabban vegyük, 
elcsendesedjünk egy kicsit, megálljunk a hét-
köznapok teendőinek sodrásában.  

Az idén is együtt sütünk mézeskalácsot az 

ünnepi asztalra és ajándékba is. A fenyőfára 
készítünk csuhéból, szalmából angyalkát, üd-
vözlőlapokat, mártogatunk gyertyát. Ezek 
csendes elfoglaltságok lennének, de mi közben 
énekelünk, zenét hallgatunk a gyermekeink 
kérésére. Ilyenkor főleg adventi, karácsonyi 
énekek kerülnek elő.  

 
„Az Úr elé ha tárod a szív alázatát, 
Őt nem hiába várod, betér hozzád, megáld. 
… 
Ó, Jézusom, szegényed kér, vár, epedve hív, 
Te készítsd el, Tenéked lesz otthonod e szív. 
Jer hű szívembe hát! Habár szegény e szállás, 
De mindörökre hálás, úgy áldja Krisztusát! ”  
(312. dicséret) 

Csukásné	Bernáth	Krisztina	
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Túrmezei Erzsébet 

Karácsony előtt 

Legyünk egy kicsit csendben! 
Födje mély csend a szíveket: 
mert a sötét, elgyötört földre 

Karácsony közeleg. 
Jó, ha most lelkünk messze hagyja 

a hajsza, lárma mind. 
Ne siessünk hangos utakra! 

Karácsony lesz megint. 
Kezem a jászol előtt szépen 

imára kulcsolom. 

Nyomorúságom, szegénységem 
mind elpanaszolom, 

Szívem kitárom: kérlek add meg, 
ami nincsen nekem! 

Csodáddal csodálatos gyermek, 
takard be életem! 

Hadd legyen szívünk boldog csöndje 
imádattal tele! 

Újra leszáll a sötét földre 
Karácsony éjjele. 

A XVII. Század közepén néhány éven át egy 
kevésbé ismert prédikátor, Debreceni Szűcs 
(Pellionis) János szolgált Hajdúböszörmény-
ben. 1665-ben Debre-
cenből érkezett váro-
sunkba, s minden való-
színűség szerint 1671 
táján távozott Túrkevé-
re, ahol lelkipásztor-
ként tevékenykedett. 

Sajnos életéről, pá-
lyájáról nagyon keveset 
tudunk. Még a születési 
dátuma is ismeretlen. 
Az viszont bizonyos, 
hogy debreceni szárma-
zású volt. Váradon foly-
tatott tanulmányai ide-
jén ugyanis Debreceni 
Jánosként írták be a 
Matrikulába, mivel ak-
koriban a diákokat a 
származási helye sze-
rint nevezték meg. 
Egyébként tanulmánya-
it is Debreceniben kezdte, sőt tanulmányai be-
fejezése után is Debrecenbe tért vissza taníta-
ni. 

Jó talentumokkal megáldott, tudományok-
ban jártas ember lehetett. Egy időben neves 
külföldi iskolák diáknévsoraiban is feltűnt a 
neve. Megfordult például Franekerben, Ut-
rechtben és Groningenben is. Sőt, mint debre-

ceni alumnusnak Franekerben és Utrechtben 
könyvei is jelentek meg. Figyelemre méltó szó-
noki tehetségét bizonyítja, hogy a már említett 

külföldi egyetemeken 
több alkalommal dispu-
tált, azaz vallási viták-
ban szónokolt. Böször-
ményi prédikátorként 
1666. március 31-én a 
berettyóújfalui partialis 
zsinaton is beszédet 
mondott. Szónoklata 
később Aczel Tükör 
címmel látott napvilá-
got. 
Könyvei, prédikációi 
mellett szívesen írt üd-
vözlő verseket is. Eze-
ket többnyire görög, hé-
ber vagy latin nyelven 
fogalmazta. Versben 
köszöntötte például 
Martonfalvi Györgyöt, 
Debreceni Gele Jánost 
és Komáromi Csipkés 

Györgyöt is. 
Valószínűsíthető, hogy szellemi aktivitását 

élete végéig megőrizte. Sajnos azonban 1671 
utánról életével, tevékenységével kapcsolatos 
adatokkal nem rendelkezik az utókor. Így halá-
la évét sem ismerhetjük. 

Czirmayné Kocsis Róza 

Múltidéző 
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„Vannak időszakok az egyház életében, ami-
kor mindenki változásért kiált.” Ez a mondat 
áll az Egyházi Jövőkép Bizottság honlapjának* 
elején. A bizottság az egyházon belüli megúju-
lás elősegítése érdekében a gyülekezetekhez 
fordult, hogy a gyülekezeten belüli, gyülekeze-
tek közötti és a gyülekezeteket körül vevő vi-
lággal való találkozások és párbeszéd révén 
közös gondolkodással és imádkozással kap-
junk választ református egyházunkkal kapcso-
latban. 

Gyülekezetünkben arra kértük a testvéreket, 
hogy a bizottság vezérfonalából készített kér-
dőívet töltsék és töltessék ki ismerőseikkel is. 
Jó alkalom volt ez arra is, hogy felmérjük, mire 
és hogyan használható a kérdőíves vizsgálat 
gyülekezetünkben. 

A kérdőíveket 2013 szeptemberében és októ-
berében töltettük ki. A gyülekezeti tagok ter-
jesztésében, névtelenül és önkéntesen lehetett 
választ adni. A feldolgozásig 106 kérdőív érke-
zett vissza. Ezek alapján megállapíthatjuk, 
hogy válaszadók többsége nő, de a férfiak 44%-
os részvétele nagyon jónak mondható. A legak-
tívabb válaszadók a 14 és 20 év közöttiek, vala-
mint a 35 és 50 év közöttiek voltak. Nem meg-
lepő hát, hogy a legtöbb értékelhető válasz a 35 
és 50 év közötti hölgyektől jött. 

A válaszadók többsége pozitívan 
viszonyul a városhoz, jól érzi itt ma-
gát, és hosszú távon is azt tervezi, 
hogy itt marad. A lakóhely szerint 
vegyesebb képet kapunk. Feltűnő, 
hogy a kertes házban lakók (48%) 
mellett a városközpontban és a lakó-
telepen élőknek is számottevő az 
aránya (25%). 

A válaszadók érdeklődése legin-
kább nemtől és életkortól függően 
oszlott meg. Az egyéb kategóriába 
soroltak jó részének érdeklődése 
valamilyen kedvteléshez kapcsoló-
dott, vagy a testi, szellemi és lelki 
egészség körében volt elhelyezhető. 

A református gyülekezeteket a vá-
laszadók jól ismerik. Az ilyenfajta 
kérdőíves módszerrel az egyházhoz 
nem kapcsolódókat igazából nem 
tudjuk elérni. Kiderült, hogy nagyon 

sokan a gyülekezeti kiadványokból tájékozód-
nak dolgainkról, s bár alkalmakra nem jönnek 
el, de követik a gyülekezeti életet. 

A nyílt válaszok sokfélék, így nehéz, de lehet 
őket csoportosítani. Pl. az iskolások számára 
az első dolog, ami az egyházról jut az eszükbe 
az énekeskönyv és a Biblia, a fiatal felnőttek 
gyakran említik a (szépen megújult) templo-
mot. Míg sokak számára a közösséget és a lelki 
támogatást jelenti a gyülekezet. Megoszlanak a 
válaszok abban is, hogy miben várnak segítsé-
get az egyháztól: konkrét anyagi segítséget, 
szolgáltatást, szervező munkát vagy lelki támo-
gatást, szeretetet. Jellemző az alkalmakon való 
részvétel két nagy csoportja: az egyik, akik 
rendszeres látogatói a gyülekezeti alkalmak-
nak, a másik kör, akik nagyobb családi ese-
ményhez vagy egyházi ünnephez kötik megje-
lenésüket. 

A nyílt válaszok és kérdéseik megbeszélését 
érdemes lenne imakörökben, gyülekezeti cso-
portban folytatni. A felmérés tapasztalatai – az 
Ige tükrébe helyezve és válaszért imádkozva –
hozzájárulhatnának ahhoz, hogy az a látás, 
amely az Örökkévaló gyülekezetünkre vonat-
kozó szándéka, egyre inkább tisztán álljon 
előttünk. 

Gyulai	Sándor	

„Érintés”  
válaszaink az Egyházi Jövőkép Bizottság által felvetett 

kérdésekre.  
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A hagyományokhoz hűen idén is megrende-
zésre került a Baltazár Dezső Református Álta-
lános Iskola diákbálja. A rendezvénynek a 
Bethlen Gábor Általános Iskola adott helyet 
november 15-én. A diákokat terített asztal és 
báli hangulat várta. 

Miután Igazgatónő megnyitotta a rendez-
vényt, a debreceni Abigél Művészeti Iskola fia-
tal táncosai szórakoztatták és kápráztatták el 
műsorukkal a gyerekeket. Őket követte a 
TaiQui S.E. bemutatója, ahol iskolánk tanulói 
is szerepeltek. 

A szülők segítségével asztalra került a finom 
vacsora, majd mindenki örömére a desszert is. 
Ezt követte a sok-sok finom koktél és a tánc. 

A tanári kar is készült egy meglepetésmű-
sorral, ami azt est fénypontja volt. Miután a 

törpék és Hóferike eltávoztak a színpadról, 
ismét a táncé lett a főszerep. A kicsik önfeled-
ten ropták, de a nagyok is megtalálhatták a 
nekik való talpalávalót. A táncolók közül nehe-
zen választották ki a pedagógusok a bál kirá-
lyát és királynőjét. Turgyán Bogi és Forgács 
Csaba büszkén viselték a királyi koronát az est 
további részében. 

A kisorsolt tombolaajándékok sok gyerek-
nek okoztak örömet. Köszönet érte a felaján-
lóknak. Bár tíz órára már a büféből is elfogytak 
a szülők készítette finomságok, de a gyerekek 
lelkesedése töretlen volt. Ők még táncoltak, 
szórakoztak volna… De mint minden bál, ez is 
véget ért. Fáradtan, de nagyszerű élményekkel 
tértünk haza. 

Csatári	Andrea	

Diákbál 2013 

A következő cikkben a 2013-as diákbálról 
olvashattok. 

Sokak szerint jól sikerült, másoknak jobban 
tetszett a tavalyi. A vélemények eltérők erről, 
de mindenki jól érezte magát. 

A vacsora ízletes volt, mindenki jól lakott. 
A tanári fellépés nagyon szórakoztató volt, 

mindenkinek tetszett. 

A balerina lányok műsorát szinte mindenki 
tátott szájjal figyelte. Az 6. évfolyam tánca is 
fantasztikusan sikerült, nagy tapssal jutalmaz-
ták a nézők. 

Köszönjük a büfében segítő anyukáknak, 
apukáknak a munkáját, és a felajánlásokat. 

Varga	Réka		
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 Ünnepi Istentiszteletek Rendje 

December 22. 
vasárnap 

17 óra 
Bárka zenekar adventi szolgá-

lata 
Bocskai téri Ref. Templom 

December 23. 
hétfő 

17 óra Bűnbánati istentisztelet Gyülekezeti Ház 

December 24. 
kedd 

15 óra Szentesti Családi Istentisztelet Bocskai téri Ref. Templom 

December 25. 
szerda 

9 óra 
Karácsony I. - Úrvacsorás Is-

tentisztelet 
Bocskai téri Ref. Templom 

December 25. 
szerda 

11 óra 
Karácsony I. - Úrvacsorás Is-

tentisztelet 
Vénkerti Imaház 

December 25. 
szerda 

15 óra 
Karácsonyi Úrvacsorás Isten-

tisztelet 
Hajdúböszörmény-Pród Műve-

lődési ház 

December 25. 
Szerda 

17 óra 
Karácsony I. - esti Istentiszte-

let 
Gyülekezeti Ház 

December 26. 
csütörtök 

9 óra 
Karácsony II. - Ünnepzáró 
Istentisztelet keresztelővel 

Bocskai téri Ref. Templom 

December 26. 
csütörtök 

15 óra 
Karácsonyi Úrvacsorás Isten-

tisztelet 
Hajdúvid Általános Iskola 

December 29. 
vasárnap 

9 óra vasárnapi istentisztelet Bocskai téri Ref. Templom  

December 31. 
kedd 

17 óra Óévi Hálaadó Istentisztelet Bocskai téri Ref. Templom 

Január 1.  
szerda 

9 óra Újévi Istentisztelet Bocskai téri Ref. Templom 

Áldott ünnepeket kívánunk olvasóinak! 


