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A rég i  e lmúlt ,  és  íme:  ú j  jött  létre .”  

2Kor 5 : 17  
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„Semmit sem sejtettek” 

Olvasandó: Mt.24:37-39 

Advent – a csendes várakozás ideje. Minden 
évben halljuk, mondjuk, hirdetjük, vágyunk rá. 
Mégis, mintha egyre nagyobb lenne a verseny-
futás, a hangzavar. Egyre feszítettebb a tempó, 
egyre több a türelmetlen, vádaskodó szó, egyre 
riasztóbb a kimerültség, az ünnepvárás mögötti 
üresség. Egyre kevésbé telik örömünk a tárgyi 
ajándékok kitalálásában, az adni és kapni tu-
dásban. Van az advent szónak tagadó formája? 
Nyelvtanilag talán nincs, de az igét olvasva és a 
valóságot látva mégis van. 

Van olyan állapot, amire azt mondjuk: ez nem 
advent. Amikor az ember nem vár, nem készül 
az Isten ígéreteinek beteljesülésére. 

Igénkben Jézus az özönvíz történetéhez ha-
sonlítja az utolsó napok eseményeit. Amikor az 
emberek el lesznek foglalva a mindennapi élet-
tel, annak örömeivel és gondjaival, és nem ve-
szik észre, hogy közelednek a végső napok. Ép-
pen úgy, mint Noé napjaiban „nem sejtettek 
semmit” Ettek, ittak, házasodtak, élték a min-
dennapi életet, és nem vettek észre, hogy Isten 
egyre nehezebb szívvel nézi Teremtőjüktől el-
fordult állapotukat.” Nem vették észre, hogy a 
hosszútűrő Isten türelme fogytán fogy. Nem 
vették észre, hogy a figyelmeztető jelek értük 
vannak. 

Pedig Isten állandóan körülvette őket 
is, és ma minket is szeretetének jeleivel. 
Hogyan? 

Gondviselésében. Csak néhányat említek 
ezekből. Meleg otthon vár. Van családod, akik 
körülvesznek. Van kezed, amivel elvégzed a 
szükséges tennivalókat, amivel még meg tudod 
simogatni egy gyermek buksiját, amivel meg 
tudsz írni egy levelet, vagy képes vagy egy tál 
ételt elkészíteni. Van lábad, ami még odavisz, 
ahová akarod. Ami el tud még vinni a család-
tagokig, vagy a templomig. Van kenyered, ami 
táplál, ruhád, ami melegít. Minden hétre jut egy 
ünnep is, a vasárnap, amit naptárak piros betű-
vel jeleznek. Egy nap, melyen szabad megünne-
pelned az Isten gondviselő, szabadító, feléd haj-
ló szeretetét. (A földnek ezen a részén ezt meg-
teheted anélkül, hogy börtön vagy kivégzés jár-
na érte!)… 

És ott van az üzenete is, a Szentírás. Ami-
ben ott áll, hogy nem büntetésre, kárhozatra, 
keserves küszködésre, egymás gyötrésére, majd 
örök halálra teremtett téged az Isten, hanem 

megtartatásra, üdvösségre, szabadságra. Ha ezt 
lapozgatjuk, forgatjuk, akkor az megtérésre 
kell, hogy indítson minket, mert látjuk benne, 
hogy az Isten szeret és kegyelmes, de látjuk 
benne azt is, hogy igazságos és gyűlöli a bűnt. 
Észre vesszük-e, hogy lapjain Isten üzen ne-
künk?  

Hadd írjak le ezzel kapcsolatban egy megdöb-
bentő történetet: 

Néhány héttel ezelőtt egy esti órában becsön-
getett hozzánk egy fiatalember. Azt kérte, hogy 
a templom hirdető tábláján levő igevers-
plakátot ajándékozzuk neki. Elmondta, hogy a 
nyár folyamán itt járt egy barátjával. Turista-
ként bejárták a várost és a Bocskai teret.  A ba-
rátja elolvasta és lefényképezte a hirdetőtáblán 
levő Igét. Nem hagyta nyugodni az üzenet, vala-
mi személyes megszólítást érezhetett benne. 
Majd eltelt néhány hét és az igeverset megörö-
kítő fotót minden kommentár nélkül elküldte a 
barátnőjének. Aztán pár nap múlva váratlanul 
megállt a fiatalember szíve. Az utolsó üzenet 
Istentől, amit meglátott, szívébe vésett és to-
vábbküldött ez a hirdetőn látott üzenet volt: 
Jézus mondja: „Bizony mondom nektek, ha 
valaki megtartja az én beszédemet, nem lát 
halált soha.” (Jn 8:51 ) Vagyis örök élete van. 
Az örök életről szóló üzenet érte el őt és rajta 
keresztül a barátnőjét. Mert észrevette Isten 
neki szóló szavait. Isten megmentő szereteté-
nek jelét. A temetés után a barátja jött el, hogy 
emlékül elkérje az igevers plakátját.  

Isten üzen nekünk a Biblián keresztül. Észre 
vesszük-e?  

Noé napjaiban is észrevehették volna, de nem 
akarták meglátni Isten jeleit. A bárka bizonyára 
nem egy hét alatt készült el. Észrevehették vol-
na, hogy valami történni fog. Bizonyára meg is 
kérdezték Noét, hogy mit épít és miért? Ő pedig 
elmondhatta, amit Istentől hallott. Így épült a 
bárka napról napra. Talán még el is jöttek pá-
ran, hogy megnézzék. De nem vették észre, 
nem sejtették, hogy ez egy jel, hogy itt tényleg 
baj lesz, hogy ezen tényleg el kellene gondol-
kodniuk. Nem akartak tudomást venni Istenről 
és bűnről. Akkor sem vettek észre semmit, ami-
kor Noé és a családja bement a bárkába, utána 
pedig már késő volt.  

Kedves Testvérek! Nekünk adventben és ka-
rácsonykor Isten a lehető legnagyobb jel által 

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 
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üzen, Fia Jézus által. Akihez lehet csatlakozni 
hűséges tanítványként. Aki emberi alakban, 
emberi szóval, emberi sorsot felvállalva tette 
világossá számunkra, hogy Isten megmenteni, 
üdvözíteni akar minket. De világossá tette azt 
is, hogy lesznek utolsó napok, hogy van ítélet a 
bűn felett. 

Van Istennek gondviselése, van Szentírá-
sunk, van értünk született Jézusunk. Észre 
vesszük-e ezekből a jelekből, hogy Isten ígére-
tei beteljesednek? Vagy csupán a szeretet ün-
nepére készülünk Isten nélkül? Csomagokat 
osztunk, adományokat adunk a rászorulóknak, 
de az Isten ajándékát nem akarjuk átvenni? 

És telnek a karácsonyok, de Jézus, a szüle-
tésnapos mindig kimarad a megajándékozot-
tak sorából, mert nem adjuk oda neki magun-
kat, az életünket. Mert semmit sem akarunk 
megsejteni abból, hogy Jézus miért jött a föld-
re. 

Noé sem tudta, hogy mikor jön az özönvíz, 
de készült rá, nem halogatott, hanem épített. 
Mi sem tudjuk, hogy mikor jön vissza az Úr, de 
tudjuk, hogy visszajön, mert ígéretünk van rá. 
Erre készüljünk istenfélő élettel, imádságos 
szívvel, lelki közösséget megélő gyülekezet-
ként. Amíg adventben élhetünk. Ámen. 

Lomentné Szopkó Tünde lelkész 

Milyen az életed? 

4 évesen: túl fiatal vagy, hogy Istenre gondolj. 

7 évesen: inkább játszol, mintsem Istenre gondolj. 

18 évesen: elbizakodottabb vagy, mintsem Istenre gondolj. 

Esküvőd napján: boldogabb annál, hogy Istenre gondolj. 

Családdal: elfoglaltabb annál, hogy Istenre gondolj. 

Betegen: betegebb annál, hogy Istenre gondolj. 

Munkában: több a gondod annál, hogy Istenre gondolj. 

Öregen: öregebb annál, hogy Istenre gondolj. 

HOLTAN: késő, hogy Istenre gondolj. 
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Visszatérés a gyökerekhez, avagy a 
Reformáció emléknapja 

Azért vannak az emléknapok, hogy legalább 

akkor gondoljunk azokra a régmúlt esemé-

nyekre, hősökre, mártírokra, nagyjainkra, akik 

megváltoztatták a történelem folyását, akik 

nélkül ma nem itt tartanánk, vagy adott eset-

ben meg sem születhet-

tünk volna. 

Október 31-én a Refor-

mációt, Luther Márton 

nagyszabású tettét értel-

mezhetjük újra. 1517. okt. 

31-én tette közzé a witten-

bergi templom kapuján 

azon tételeit, melyekben 

szerinte az akkori katoli-

kus egyház tanítása eltér a 

biblia tanításától. Szüksé-

ges a biblia alapján hitben is megújulni, a gyö-

kerekhez újra visszatérni. Igaz ez közel ötszáz 

év múltán is. 

A fenti üzenet hangsúlyozására hajdúböször-

ményi Kálvin téri és a Bocskai téri gyülekezet 

nagy energiát, sok embert megmozgató ünnep-

ségsorozatot szervezett pá-

lyázati forrásból. 14 órától a 

Kálvin téri templomban 

Szabadi Árpád a Hajdúvidé-

ki Református Egyházme-

gye esperese hirdette az 

igét. Mindannyiunkat ve-

szélyeztető folyamat az 

elvilágiasodás, a pénz hatal-

mának növekedése. Tehát a 

reformációra a ma emberé-

nek is szüksége van, úgy az 

életvezetésünkben, a hi-

tünkben, a gyülekezetünk-

ben, mint a kapcsolataink-

ban. 

15 órától a Polgármesteri 

Hivatalban folytatódott a 

program emléküléssel. A köszöntők, énekek, 

imádságok után  Dr. Nyakas Miklóstól, a Haj-

dúböszörmény Kálvin téri Református Egyház-

község presbiterétől, nyugalmazott múzeum-

igazgatójától  hallhattunk előadást a Hajdúság 

reformációjáról. Az 1570-es évekre tehető a 

hajdúvárosok reformációja, ebben az időszak-

ban alakul ki a dézsma, az adó 10%-a az egyhá-

zak részére. 

Aztán Szenczi Molnár Albert a magyar Kál-

vin-recepció történetében címmel Dr. Fekete 

Csaba, a Tiszántúli Refor-

mátus Egyházkerület 

Nagykönyvtárának tudo-

mányos főmunkatársa 

tartott előadást, aki Kálvin 

János és Szenczi Molnár 

Albert közötti kapcsolódá-

si pontokról beszélt. 

Végül Dr. Baráth Béla Le-

vente, a Debreceni Refor-

mátus Hittudományi 

Egyetem Egyháztörténeti 

tanszékének egyetemi docense „Baltazár De-

zső püspökségének első évei” (1911-1918) cím-

mel adott hiteles beszámolót. Három téma 

köré fűzte fel mondandóját. Beszélt Baltazár 

Dezső életéről, aki segédlelkészként kezdte 

pályáját városunkban. Majd az akkori Egyház-

kerület helyzetéről, végül a 

korszak belmissziójáról és 

iskolaügyéről szólt. 

Az állófogadás mellett pedig 

még lehetett folytatni a re-

formációval kapcsolatos 

beszélgetést, de azon túl is 

találtak témát a szép szám-

mal megjelent vendégek. 

Ezzel egy időben a Baltazár 

Dezső Református Általá-

nos Iskolában kézműves 

foglalkozás és szeretetven-

dégség várta a gyermekes 

családokat. Itt aztán lehe-

tett Luther-rózsás kulcstar-

tót készíteni, a reformáció-

val kapcsolatban gyönyörű 

képeket festeni, Luther Mártont felidézni báb-

figuraként, ami nagyon mutatós és vidám is 

volt egyben.  

16 órától Csernik Szende székely láb-

bábművész varázsolt el  és nevettetett meg ki-

(Folytatás a(z) 5. oldalon) 
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Soli Deo Gloria  

Jubileumi bállal ünnepeltük iskolánk fenn-
állásának 20. tanévét 2014. november 15-én, 
névadónk Baltazár Dezső 143. születésnap-
ján, a Petőfi-ház dísztermében. 

E jeles alkalmon a szülőkkel, barátokkal 
együtt több mint 180-an emlékeztünk az el-
telt időszak áldásairól. Örömmel töltött el 
mindannyiunkat, hogy ilyen szép számban 
ünnepelhettünk. 

Balláné Bodai Judit igazgatónő köszöntő 
szavai után Eszenyi Balázs, iskolánk nyugal-
mazott igazgatója beszélt a kezdetekről, és 
hangsúlyozta, hogy egyedül Istené a dicső-
ség. Lomentné Szopkó Tünde, iskolánk fenn-
tartó gyülekezetének lelkipásztora rendha-
gyó asztali áldással köszöntötte az egybe-

gyűlteket. 
Az est jó hangulatát a Salida TSE és a 

Bocskai Néptáncegyüttes táncosai alapozták 
meg, a talpalávalóról pedig Bíró Zsuzsi és 
Papp Imre gondoskodott. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a min-
denkinek, akik támogatásukkal, részvételük-
kel hozzájárultak ahhoz, hogy méltóképpen 
ünnepelhessük e szép évfordulót. 

Pedagógusként hálásak vagyunk a szülők-
nek, hogy ennyi éven át bizalmat szavaztak 
iskolánknak. De úgy gondolom, szülőként és 
pedagógusként is legnagyobb hálával a Jóis-
tennek tartozunk megtartó kegyelméért. 

A szervezők nevében:  
Varga Judit 

www.bocskaiter.hu 

A Bocskai téri Református Egyházközség Gyülekezeti Hírlevele  
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csiket és nagyokat egyaránt. Erdélyi meséibe a 

nézőkből vonta be többek között Balláné Bodai 

Judit iskolaigazgatót, aki a szemünk láttára 

vált bajuszos, székely apává, idővel pedig apó-

vá! 

Este fél hétkor a Bocskai téri templomból 

már a Bárka zenekar üdítő, szívmelengető kon-

certjének hangjai hallatszottak ki. 

Majd ezt a meghitt hangulatot Bolyki Balázs 

gospelénekes próbálta lelkesedésével, bizony-

ság tételével még fokozni. 

Számomra a Leonard Cohen Halleluja című 

dalával érte el a katarzist, hiszen megtudhat-

tuk előtte, hogy a művész nagyon magányos 

volt, amikor ezt a dalt írta, s még csak nem is 

sejtette, hogy lírai dalával milyen sok embert 

fog közelebb hozni egymáshoz és Istenhez. 

Nem volt ez másképp Luther Márton esetében 

sem. Ő sem sejthette, hogy mekkora változást, 

szakadást indított el általa Isten. 

Köszönjük a  főszervezőknek, hogy ez a nap 

méltó volt a reformáció emlékünnepéhez. Is-

tennek legyen hála érte! 

„Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy 

testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görö-

gök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mind-

nyájan egy Lélekkel itattattunk meg.” (1Kor 

12,13.) 

Tardiné Szilvi 
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December első napján meglátogatta az ima-
közösség a református iskola osztályait, hogy 
kicsit személyesebbé tegyük az iskolások, taná-
rok és a gyülekezet kapcsolatát. Így láthattam, 
hogy Fesetőné Dobó Zsuzsa a 4.a osztályfőnö-
ke és kolleganője Bíróné Nórika milyen nagy 
gondossággal, precízséggel foglalkoznak a diá-
kokkal. Zsuzsát egyéb alkalmakkor is volt sze-
rencsém megfigyelni, hogy milyen szeretettel 
és komolysággal képes egy-egy diákkal illetve 
az adott kézműves termékkel , örömmel bíbe-
lődni. Viszont azt is megtapasztaltam nála, 
hogy az alapos és tökéletes munkához idő kell, 
így nem nézte túl jó szemmel az én "dobjuk 
össze hamar" stílusú hozzáállásomat e cikkhez. 
Persze igaza van, ezért nem is mertem kibúvót 
keresni, hogy a megfázásom miatt csúsztam 
meg kissé az időben. 

Így aztán az esőben hazafelé tartva azon 
gondolkodtam, hogy milyen jó hatással van 
egy ilyen stabil, megbízható munkatárs a 
presbitériumra, aki mindig időben készül fel 
a dolgokra, váratlan esemény sem lendíti ki a 
ritmusából, körültekintő és megfontolt.  

 „Mert nem az a fontos, amit lát az ember, 
az ember azt nézi, ami a szeme előtt van,  

de az Úr azt nézi, ami a szívben van.” 
1Sám 16, 1-13  

Vágyott-e valaha is arra, hogy presbi-
ter legyen? 

A presbitereknek irányítaniuk és gondozniuk 
kell a gyülekezetet, jól kell tudniuk tanítani 
másokat. Meg sem fordult a fejemben, hogy én 
erre alkalmas vagyok. Éppen ezért nehezen is 
vállaltam el ezt a megtisztelő feladatot. Most is 
úgy érzem, én a gyerekek között tudok igazán 
szolgálni, köztük vagyok nap, mint nap, már 
több mint 30 éve. Tudom, hogy szükségük van 
rám. Bevallom, nekem is rájuk! Mindig meg-
újítanak a szeretetükkel. 

Nehezebb, vagy könnyebb a feladat, 
mint előzőleg gondolta? 

Sokkal nehezebb ez a feladat, mint azt remél-
tem. Az egyházközség életét kell felelősen irá-
nyítani, az ingatlanokkal kapcsolatos ügyeket 
intézni, a felmerülő napi működési gondok 
megoldásához jó döntéseket hozni, amit a gyü-
lekezeti tagok nem mindig látnak. Gyakran 
teljes embert kívánna mindez, és sok időt, ami-
ből a pedagógusoknak sincs több, mint bárki 
másnak. A legnehezebb, amikor olyan dolgok-
ról kell dönteni, - bármennyire is jól elő van 
készítve a téma, - amihez nem értek, nem a 
„szakterületem”. Ez pedig igen nagy felelősség!  

Pontosan mi a feladata, mint presbi-

ter? 
Mindnyájan kü-

lönböző gyülekeze-
ti bizottságokban 
végezzük feladata-
inkat. A missziói 
bizottság tagjaként 
különféle szeretet-
szolgálati alkal-
mak, rendezvények 
lebonyolításában 
segítek, és Úrva-
csorák alkalmával 
is szolgálok. A kö-
zösségépítés, a csa-
ládok bekapcsolása 
a gyülekezetbe az 
egyik kiemelt célunk. Mindebben fontos szere-
pet vállalnak és töltenek be a „láthatatlan” 
munkatársak, akik nélkül nehezen boldogul-
nánk.  

Hogyan tudja összeegyeztetni ezt a 
szolgálatot a családjával és a munkájá-
val? 

A tanítói munkám sok időmet kitölti. Az egy-
re bővülő református iskola mindenkire több 
feladatot ró. Kevés a szabad hétvégénk, amikor 
a családunkkal lehetünk, pihenhetünk. Felnőtt 
gyerekeinkkel mi is csak ilyenkor tudunk talál-
kozni. Hálás vagyok a fiaimért, és a férjemért, 
akik mindenben támogatnak: pedagógiai mun-
kámban és a gyülekezeti feladataimban egya-
ránt. 

Milyen a presbiterek egymáshoz fűző-
dő viszonya? 

Az egymáshoz fűződő viszonyt a tisztelet szó-
val jellemezném. Megfontoltság, körültekintés 
jellemzi beszélgetéseinket, gyűléseinket. Türe-
lemmel hallgatjuk meg egymást. Mindig a leg-
helyesebb döntésre törekszünk. Több tapasz-
talt és sok területhez értő presbiter van köz-
tünk.  A hozzászólásaik sokat segítenek nekem, 
de törekszem saját vélemény kialakítására, 
mert úgy gondolom ez a feladatunk és felelős-
ségünk.  

Az Úristen áldásait még inkább érzi-e 
mióta ezt a szolgálatot végzi?  

Mindig éreztem, hogy vigyáz rám az Úr, elfo-
gad, olyannak amilyen vagyok. Gyerekkorom-
ban kimentett egy súlyos betegségből, közel 
ötven év múltával pedig egy viharból, ami a 
városunkat sújtotta 2010-ben. Adott egy szere-
tő családot, adott barátokat, adott jó munkahe-
lyeket, adott fantasztikus osztályokat, segítő 
szülőket, jó kollégákat és adott erőt mindig, 

(Folytatás a 7. oldalon) 

Presbitereink válaszolnak 
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amikor szükség volt rá. Ha a szeretet átölel, 
mindig érzem, ez az Ő munkája. 

A következő ciklusban is szeretné ezt a 
tisztséget vállalni? 

Ezen még nem gondolkoztam. Koromból 
adódóan egyre jobban elfáradok. Bár „akik az 
Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kel-
nek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak 
meg, járnak, és nem fáradnak el…” olvassuk 
Ézsaiás próféta könyvében.  

Eszembe jutott erről egy négy évvel ezelőtti 
történet: Az erdei iskolában, amikor a tokaji 
hegy megmászására készültünk, azért imád-
koztam, hogy legyen erőm felmenni a hegyre. 
Már lefelé jöttünk a hegyről, amikor megkér-
dezték tőlem a gyerekek, miért csak felfelé kér-
tem az Úr segítségét. – Azért, mert lefelé már 
egyedül is megy – válaszoltam.  

Eltelt négy év. Lehet, hogy most már lefelé is 
elkel a segítség!?  

Nem tudom. Majd meglátjuk!  
Milyen vágyai vannak akár rövid, akár 

hosszabb távon? 
A Biblia üzenetét szeretném diákjaimmal 

megértetni. Azt szeretném, hogy lássák meg, 
Isten üzenete egy modern pszichológia könyv: 
minden bajukra gyógyír. Mindenre találnak 
benne választ. 

Arra kérem őket, emlékezzenek az együtt 
töltött négy évre, ne felejtsék el az Áldás, bé-
kesség szigetét bármerre visz az útjuk! 
„Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én 
tanítványaim vagytok, ha szeretitek egy-
mást.” (János evangéliuma13. 35) 

Szeptemberben újra első osztályos tanító 
leszek. Bízom benne, hogy pedagógus társam-
mal együtt jó pásztorok leszünk! 

És unokákra vágyom már nagyon! Remélem, 
megadja az Úr szívem vágyát, teljesíti minden 
tervemet… 

Tardiné Szilvia 

Református fiataljaink számára örömteli, s 
mi több, közösségépítő ifjúsági találkozóra 
került sor 2014. november 22-én, szombaton 
a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai 
Központban, Nyíracsádon. Az erős globalizá-
ció és a felgyorsuló urbanizáció egyre na-
gyobb kihívást jelent Egyházunk számára, 
ezért nem véletlen, hogy református fiatalja-
ink oktatása és gyülekezeti tagokká való ne-
velése mind nagyobb fontossággal bír. Külö-
nösen most, amikor a Magyarországi Refor-
mátus Egyháznak drasztikusan csökkennek a 
hitéleti célokra szánt forrásai. Mindez végül 
oda hatott, hogy 2015-ben például nem jut 
közegyházi hozzájárulás a legjelentősebb 
református ifjúsági találkozó, a Csillagpont 
támogatására. Mindezek fényében kijelent-
hető, hogy a két fiatal és elkötelezett refor-
mátus lelkipásztor, Komor Csaba 
(Nyíracsád) és Bertha Zoltán 
(Debrecen−Nagyerdő) által, „Egy hangszer 
hadd legyek” címmel megrendezett ifinap 
őszi pezsgést hozott református fiataljaink 
életébe.  

„Végre egy üde színfolt, egy új református 
ifjúsági találkozó, s éppen itt a közelben” − 
gondolták sokan. És valóban, igen lélekeme-
lő és rendhagyó volt a közel hetven reformá-
tus keresztyén fiatal közösségének tanújává 
lenni. Ám ezt az élményt jócskán felülmúlta 
szívemben az a boldogság, hogy a résztvevők 

közül többen is, szám szerint tízen a Bocskai 
téri Református Gyülekezetet képviselték.  

A közösségi alkalom énekszóval vette kez-
detét, melyet Bertha Zoltán rövid áhítata 
követte. Zoltán a református fiatalok és 
Krisztus egyháza közötti szoros összetarto-
zást hangsúlyozta. A csendes percek után 
Komor Csaba sokszínű, interaktív előadása 
hangzott el. Az ifjú lelkipásztor meggyőződé-
se szerint az imádság sokféle hangszerként 
tudja megszólaltatni az emberi lelket, amely 
így magával Istennel kerül kapcsolatba. A 
délelőtti programokat egy mozgalmas játé-
kos vetélkedő zárta, amely kitűnő lehetősé-
get teremtett a kötetlen beszélgetésre és is-
merkedésre. A szeretetvendégség után, a 
délutáni órákat pedig az izgalmas imalabi-
rintus és a Tálentum együttes koncertje tette 
tartalmassá.  

Őszinte szívvel adok hálát az Úrnak, hogy 
Gyülekezetünk részéről három generáció is 
jelen volt az alkalmon, s úgy érzem, ezen a 
napon egymásra találtak Általános Iskolánk 
végzős diákjai és kísérő pedagógusai, vala-
mint a kis ifisek is.  

Magyar Balázs Dávid,  
református vallástanár  

Református Regionális Ifinap Nyíracsádon 
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Gyermekoldal 
„...hirdetek nektek nagy örömet…”  

Lukács evangéliuma 2,10 

Ti mondtátok: 
- Mit jelent az a szó, hogy 

nomád?  
- Azok a falusi emberek, akik 

imádkoznak. – Laura, 4. osztály 
- Mi magyarok voltunk no-

mádok?  
- Ha az OTP így folytatja, azok is 

leszünk. – Vanda 4. osztály 
- Mivel foglalkozik a vám-

szedő? 
- Ő veri le a leveleket a fáról. – Koppány, 
óvodás 
- Mi a karácsony? 

- Az, amikor együtt van a család és 
ünnepelünk. – Csenge, 6 éves 
- Mit szerettek legjobban a kará-
csonyban? 
- Azt, hogy meglehet hallani az angya-
lok harangját. – Eszter, 6éves 
- Sok új ajándékot kapunk és vigyázni 
kell rá. – Léna, 5 éves  
- Hogyan tudjuk előkészíteni szí-
vünket a karácsonyra? 
- Lelkünkben van sok szeretet és azzal 

öltöztetjük fel, hogy nagyon szeretjük Jézust. – 
Zsófi, 4 éves 

Mi a karácsony? 
„Üdvözítő született ma nektek…” Lk 2,11 
Karácsonykor Jézus Krisztus születésére em-

lékezünk.  
Kettőezer évvel ezelőtt, messzi-messzi földön 

történt mindez. Sokan gondolják azt, hogy 
semmi közünk hozzá. Pedig nagyon is sok kö-
zünk van karácsonyhoz, mert Isten értünk tett 
akkor valamit. Mi is? 

Azt, hogy elküldte értünk Jézust. Nekünk a 
Biblia mondja el mindezt, mert ezen keresztül 
üzen nekünk Isten.  

A kérdés pedig az: elfogadjuk-e, amit a 
Biblia mond? Ha elhiszed, elfogadod, te is 
Jézus közelébe kerülhetsz. Megérted, hogy a 
karácsonyi öröm nem csak abból áll, hogy 
ajándékot kapsz, hanem azért örülünk, mert 

Isten adott nekünk egy igazi nagy ajándékot: 
Jézust! 
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JÁTÉKSAROK  

1. Ádám feleségének neve 
2. József öccse 
3. Ő volt a zsidók királya Jézus születésekor 
4. Így hívták Keresztelő János édesapját 
5. Ábel testvérének a neve 
6. Ő volt az „özönvíz hajósa” 
7. Alacsony vámszedő volt 
8. Márta testvérének a neve 
9. A Biblia „nagy hajú” szereplője 

O —piros;  
X —sötétkék;  

I —sárga; 
● - szürke;  

+ - világoskék 

Mit rejt a rajz? Mit rejt a kersztrejtvény? 
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2014. november 14-én a Baltazár – napok 
alkalmából iskolánkba négy ifjú tehetség láto-
gatott el. Mindannyian hajdúböszörményiek. 

Két énekes, akik a Debrecen Hangja című 
zenei vetélkedőben tűntek fel, mindketten be-
jutottak a legjobb öt közé. Zsupos Ágnes har-
madik, míg Varga Zoltán ötödik lett. Mindket-
ten tanulmányaiknak szentelik idejük nagy 
részét, és csak hobbi szinten űzik az éneklést. 

Láthattuk még Péter Kamillát, aki electric 
boogie-zik és Európa - bajnok táncos. Testvé-
re, Péter Bence zongoraművész, Amerikában 
tanult filmzeneszerzést. Nemrég Guinness - 

rekordot döntött, ő tudja egy perc alatt a leg-
több hangot leütni a zongorán. Mostanában 
videoklipek készítésében közreműködik, ame-
lyek során a modern zenét a klasszikussal öt-
vözi. 

Élményekben gazdagon tértünk haza 
erről a délutánról, mert ezek a fiatal tehet-
ségek bebizonyították nekünk személyes 
példájukkal, hogy mindegy honnan indu-
lunk, ha kitartóak és szorgalmasak va-
gyunk, elérhetjük az álmainkat.  

Radácsi Dorottya 7.b 
Mirkó Karina 7.b 

Molnár Zoltán 7.b 

Ifjú tehetségek  

Vezesd el a 

kis Jézushoz 

a pásztoro-

kat ! 
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Olyan házaspárok vagy jegyesek je-
lentkezését várjuk, akik készek tovább 
építeni házastársi 
szövetségüket játé-
kos feladatokkal is. 
Január 17-től feb-
ruár 22-ig tartó 
időszakban kell a há-
zaspároknak az álta-
luk szabadon válasz-
tott időpontokban a 
„hét próbát” kiállni. 
Mindegyik próba él-
vezetes, élmény dús 
és természetesen kapcsolatépítő lesz.  

A jelentkezők a feladatok teljesítését 
útlevélben igazolják. A párok az útleve-
let és a feladatokat január 17-én kapják 

meg.  
Jelentkezési határidő január 15.  

A hétpróba egy él-
ménybeszámoló alka-
lommal zárul. A hét-
próbás párok aján-
dékban részesülnek. 
A program célja, ter-
jeszteni a kapcsolat-
építés kultúráját, va-
gyis, hogy érdemes 
időt és energiát szán-
ni a házasságunkra, 
hiszen mi kapunk ál-

tala a legtöbbet, és persze a gyermeke-
ink…  

www.bocskaiter.hu 

Hétpróbás házasság! 

2015. január 30. péntek délután-

tól február 1. vasárnap délutánig 

gyülekezeti hétvégét szervezünk Mátra-

házára. A hosszú hétvégére várjuk a 

testileg-lelkileg felfrissülni vágyó gyere-

keket és felnőtteket. Részvételi díj fel-

nőtteknek 11.400 Ft, gyermekeknek 14 

éves korig 5300 Ft. Három éves kor alatt 

ingyenes. Ez az ár tartalmazza a szállás 

és a napi háromszori étkezés árát. Az 

utazás - téli útviszonyokra alkalmas – 

autókkal és szükség esetén bérelt busszal 

történik.  

Jelentkezési határidő január 17. 

Örömmel fogadjuk az új résztvevőket is!  

Újra lesz gyülekezeti hétvége Mátraházán!  

Gyűrű-kúra délután 
A Házasság hete programsorozat ke-

retében 2015. február 22-én délu-
tán 14 órakor Dr. Mihalec Gábor há-
zassággondozó lelkész lesz a vendé-
günk. Az előadással és a hozzájuk kap-
csolódó gyakorlatokkal különböző élet-

helyzetben levő pároknak szeretnénk 
segítséget nyújtani kapcsolatuk tuda-
tos fejlesztéséhez.  

Házaspárokat és házasságra készülő-
ket egyaránt várunk.  
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Adventi kézműves foglalkozás  

Advent 3. vasárnapja 
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Gyülekezeti ebéd 
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2014. november 9-én került sor a Baltazár 
Dezső Református Általános Iskola elsős kisdi-
ákjainak fogadalomtételére családi vasárnap 
keretében. 

Erre a jeles alkalomra a 8. b osztály készült, 
nagy átéléssel adták elő „Nincs időd…” című 
műsorukat. A végzős tanulók saját gondolatai-
kat, érzéseiket közvetítették felénk, ők hogyan 
élik meg az együttléteket - vagy annak hiányát 
– családtagjaikkal, barátaikkal a minket körül-
vevő rohanó világban. 

 A versek, a gyermekek üzenete szüleikhez, a 
párbeszédeket színesítő képek és a zenék meg-
hitt pillanatokat varázsoltak elénk. Sokan meg-
hatódtunk és elgondolkodtunk, mi mindent 
helyezünk előtérbe az igazán fontos dolgok 
helyett. 

Ezt követően az elsősök egy közös énekkel 

szolgáltak, majd fogadalomtételüket követően 
emléklapot vettek át iskolánk lelkipásztoraitól. 

November 30-án advent első vasárnapját 
közösen ünnepeltük a Kálvin téri Egyházkö-
zséggel a Bocskai téri templomban. 

Először a Jó Pásztor Református Óvoda Szi-
várvány csoportjának kedves műsorát nézhet-
tük meg, majd Tönkő Levente, a Kálvin téri 
Református Gyülekezet lelkipásztora hirdetett 
igét az advent jegyében. A délutánt iskolánk 3. 
b osztályának műsora zárta, amely során a gye-
rekek szép harangjátékot adtak elő, valamint 
Kodály Zoltán Adventi ének című művét éne-
kelték el. 

 Baloghné Németh Anita 

Családi vasárnapok  

A 2014/2015-ös tanév, nemcsak azért fontos 
számunkra, mert idén fejeződnek be az úgyne-
vezett Kálvin Emlékévek (2009−2014), hanem 
azért is, mert az Iskolánk fennállása jubileumi 
esztendejében (1995−2014) megrendezésre 
kerülő sokszínű esemény- és programsoroza-
tok közül, kiemelkedtek a november második 
hetében tartott Baltazár Napok.  

A város híres szülötte, a református püspök 
születése 143-dik évfordulója alkalmából no-
vember 10-én, hétfőn a Bocskai téri reformá-
tus templomban Lomentné Szopkó Tünde 
lelkészasszony tartott vetítettképes előadást. A 
vásznakon megjelenő korabeli fényképek és 
portrék segítségével mozaikszerűen álltak ösz-
sze a református püspök életének, egyház- és 
városszervező munkásságának izgalmas rész-
letei. A bemutató legfontosabb információit 
Magyar Balázs Dávid vallástanár egy rövid, 
kétoldalas dokumentumban foglalta össze, 
amely − szétosztását követően – praktikus se-
gítséget nyújtott a gyerekek számára, hogy 
sikeresen felkészülhessenek a november 13-
án, csütörtök délután az Általános Iskola étke-
zőjében megrendezett játékos vetélkedőn. A 

színes iskolai versengés házigazdái Szabó Csil-
la, Szabó Judit és Varga Judit tanárnők voltak. 
Izgalmas volt látni, hogy a résztvevők még 
röviddel a vetélkedő előtt is milyen serényen 
és figyelmesen lapozgatták a kiosztott életrajzi 
anyagot és fotókat. A versenyen összesen hat 
csapat mérhette össze tudását, s egy-egy csa-
patban minden évfolyam képviseltette magát. 
Az alsó tagozatos diákok képkirakó, különb-
ségkereső, képfelismerő, valamint címerszíne-
ző feladatokat kaptak, illetve titkosírással kel-
lett megfejteni névadónk életének egy adott 
állomását. A felsősök a TOTÓ és képfelismerő 
játékban bizonyíthatták, ki tud többet Baltazár 
Dezsőről. A verseny záró fordulójában a kicsik 
és nagyok egy közös, izgalmas Kérdezz-Felelek 
játékban mérhették össze tudásukat.  

A szoros eredménnyel lezárult verseny 
arról tanúskodik, hogy a „Baltazár-faktor” 
elevenen él a gyermekekben  

Szabó Csilla, Varga Judit és  
Magyar Balázs Dávid  

Baltazár Napok az Általános Iskolában 
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Lapzárta: február 10. 

Ünnepi Istentiszteleti rend 

Dec. 21. vasárnap 17 óra 
Bárka zenekar adventi 

szolgálata 
Bocskai téri Ref. Temp-

lom 

Dec. 22. hétfő 18 óra Bűnbánati istentisztelet Református Iskola Fsz. 

Dec. 23. kedd 18 óra Bűnbánati istentisztelet Református Iskola Fsz. 

Dec. 24. szerda 15 óra 
Karácsonyi családi isten-

tisztelet 
Bocskai téri Ref. Temp-

lom 

Dec. 25. csütörtök 9 óra 
Karácsony I. Úrvacsorás 

Istentisztelet 
Bocskai téri Ref. Temp-

lom 

Dec. 25. csütörtök 15 óra 
Karácsony Úrvacsorás 

Istentisztelet 
Hajdúböszörmény-Pród 

Művelődési ház 

Dec. 25. csütörtök 17 óra 
Karácsony I. esti Isten-

tisztelet 
Református Iskola Fsz. 

Dec. 26. péntek 9 óra 
Karácsony II. Ünnepzáró 
Istentisztelet keresztelő-

vel 

Bocskai téri Ref. Temp-
lom 

Dec. 26. péntek 15 óra 
Karácsonyi Úrvacsorás 

Istentisztelet 
Hajdúvid Általános Is-

kola 

Dec. 28. vasárnap 9 óra Vasárnapi istentisztelet 
Bocskai téri Ref. Temp-

lom 

Dec. 31. szerda 17 óra 
Óévi Hálaadó Istentiszte-

let 
Bocskai téri Ref. Temp-

lom 

Jan. 1. csütörtök 9 óra Újévi Istentisztelet 
Bocskai téri Ref. Temp-

lom 

Kellemes karácsonyi ünnepeket, és áldásokban gaz-

dag boldog új évet kívánunk minden kedves olva-

sónknak! 


