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Karácsonyi gyülekezet 
8Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, 

és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. 9És az Úr angyala 

megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és 

nagy félelem vett erőt rajtuk. 10Az angyal pedig ezt mond-

ta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek 

nektek, amely az egész nép öröme lesz: 11üdvözítő szüle-

tett ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 
12A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyerme-

ket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. 13És hirtelen 

mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik 

dicsérték az Istent, és ezt mondták: 14Dicsőség a magas-

ságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez 

jóakarat.15Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, 

a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehem-

be, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tud-

tunkra adott. 16Elmentek tehát sietve, és megtalálták Má-

riát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket.17Amikor 

meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyer-

mekről az angyalok hirdettek, 18és mindenki, aki hallotta, 

elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak ne-

kik. 19Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, 

és szívében forgatta. 20A pásztorok pedig visszatértek, 

dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak 

és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik. 

Ige: Lk. 2,8-20  

Kedves Ünneplő Hajdúböször-

ményiek!  

Pár nappal ezelőtt elém került egy 

újságcikk ezzel a címmel: „A jövőből 

jöttünk és elveszítettük a barátain-

kat!” A cikk a fiatal nemzedék elma-

gányosodásának veszélyére hívta fel a 

figyelmet. A biblia szerint Isten nem 

magányos életet tervezett el nekünk, 

hanem közösségre teremtett minket. 

2021 karácsonyára mi is úgy készü-

lünk, hogy elszigeteltségben töltött 

hónapok vannak mögöttünk. Ezért nagyon vágyunk a 

közösségben, családban, gyülekezetben megélhető igazi 

ünnepre. Az első karácsony történetében vegyük észre, 

hogy milyen is volt az a közösség, amely először hallotta a 

Megváltó születésének örömhírét. A pásztorok története 

válhat a mi családunk, a mi gyülekezetünk, a mi városunk 

történetévé is.  

1.A pásztorok közössége nem volt egy idilli kö-

zösség. Ők nagyon egyszerű, írástudatlan em be-

rek voltak. Veszélyes és nehéz mesterségük volt. A társa-

dalmuknak az a rétege volt, akik nem sok megbecsülést 

kaptak, mert nem tudtak eleget tenni a vallásos kötelessé-

geiknek. Ha tanúskodni kellett egy peres ügyben, akkor 

őket nem hívták. Felnőttek, egészségesek, munkaképesek 

voltak, de nem volt erkölcsi bizonyítványuk – monda-

nánk ma. Lenézett, kiközösített emberek voltak. Ha bajba 

kerültek, akkor nem volt kötelező rajtuk segíteni. 

(Néprajzkutatók azt mondják, hogy valaha ilyenek voltak 

a hortobágyi pásztorok is. A legerkölcstelenebb, legkemé-

nyebb szívű, szavú és a legvallástalanabb réteg.) A kará-

csonyi örömhír mégis először őket érte el: „Üdvözítő szü-

letett ma nektek”. Vagyis nemcsak a vallásosoknak, a 

kiváltságosoknak, a gazdagoknak, a befolyásosoknak, az 

ügyeseknek, hanem „nektek”, a világ megvetettjeinek, 

szegényeinek. Ti is beletartoztok abba a körbe, akik vi-

gyázatlan kezébe Isten a legdrágábbját adja oda. Sőt, pont 

az ilyen közösségekért küldi, mint, amilyenek a pászto-

rok, és mint amilyenek mi vagyunk. Akik olykor magun-

kat, a családunkat, a városunk népét sem becsüljük sokra.  

Isten ott a betlehemi mezőkön harsányan adja a pászto-

rok tudtára, hogy értük jön a földre! Mennyei seregeket 

küld hozzájuk. Sokakhoz küldött Isten angyalokat a 

(Ábrahámhoz, Jákobhoz, Gedeonhoz, Ezékielhez, Máriá-

hoz, Józsefhez, Zakariáshoz), de egyikhez sem küldte 

mennyei seregek sokaságát, csak a megvetett, lenézett 

pásztorokhoz. Ezzel tette félreérthetetlenné az üzenetét: 

Fontosak vagytok nekem! Hiszem, hogy Istennek fonto-

sak a mi közösségeink is! Nem tökéletes az a közösség, 

amely körülvesz minket, a családunkban, az egyházunk-

ban, a városunkban, de Isten ideállított közéjük. Köztük 

akar megszólítani, használni és formálni minket!  

2. Az örömhírt halló közösség egymásra odafi-

gyelő, egymásért felelős közösséggé válik. A pász-

torok együtt rettennek meg és együtt látják a megnyílt ég 

csodáját. Együtt hallják a jó hírt, és együtt örülnek. De, 

ami a legfontosabb, hogy együtt kell elhatározásra jutni-

uk, hogy elinduljanak Jézushoz vagy sem. Így döntenek: 

Menjünk el mind Betlehemig! Senki 

ne maradjon most ki ebből a csodá-

ból! Mindennél fontosabb az, hogy 

mind együtt találkozzunk a Megváltó-

val! Nem fontos most a nyáj, indul-

junk mind! Vagyis kölcsönösen bíztat-

ják egymást a Krisztushoz való közele-

désre. Együtt kell eligazodni Isten 

üzenete alapján. Az eddigi sorstársak, 

barátok, munkatársak, bajtársak most 

testvérekké válnak a Krisztus felé in-

dulásban. De nagy dolog, ha egy egész 

család, vagy munkatársak, barátok együtt indulnak el a 

krisztuskeresés útján! És mekkora az örömük, ha együtt 

rá is találnak! Isten ilyen közösségé akar bennünket is 

tenni, akik tudjuk egymást segíteni, lelkesíteni a hit dön-

téseiben. Ha tudnánk elindítani, hívni, bátorítani egy-

mást Krisztus felé. Persze ehhez az is kell, hogy ismerjük 

egymást, hogy a bizalom szálai összekössenek minket! 

Együtt kell munkálnunk azt a légkört ebben a városban, 

ahol természetesen tudja bátorítani egyik a másikat, ahol 

barátságok, testvéri szálak fűznek minket egymáshoz.  

3. Az örömhírt halló közösség örömhírt mondó 

közösséggé válik. „Elmondták azt az üzenetet, amit a 

kisgyermekről kaptak”. Elmondták először Máriának és 

Józsefnek, hogy ő a Messiás, ő a Szabadító! Annak a na-

gyon egyszerű és szegény fiatal házaspárnak, akik az 

utóbbi időben annyi rossz hírt hallottak. Rossz hír volt, 

amikor jött a császári parancs, hogy mindenki menjen a 

maga városába. Nem volt kivétel, mert a katonák min-

denkit kényszerítettek, hogy útra kell kelni.  

Gondolom, hogy imádkoztak is: „Uram, csak bírjuk ki 

valahogy, csak nehogy az úton jöjjön a kis-baba.” Kb. 110 

km-t gyalogoltak csomagokkal, hegyre fel, hegyről le. Kis-
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Muzsikáló emlékkel a szívemben 
Abban az esztendőben hamar le-

esett a hó Erdélyben. A Vlegyásza 

1836 méter magas csúcsa hirtelen 

hósapkát húzott a fejére, s mire 

„karácsonynak ünnepe lépegett a fák 

közt” vastag hóbunda alá rejtőzött az 

egész vidék. Ráadásul olyan hideg 

szelek száguldoztak a bánffyhunyadi 

éjszakában, hogy reggelente a paró-

kia körül méteres hótorlaszokat ta-

láltunk. Az ablakaink pedig úgy kivi-

rágoztak, hogy a jégvirágok színes 

rajzolatán át se ki, se be nem lehetett 

látni rajtuk. „A lehelet is megfagyott 

az emberben” - nevetett Papp Már-

ton uram, a tréfás kedvű egyházfi, 

miközben a nappaliban talpára állí-

totta a fenyőfánkat. Csinos, padlásig 

érő fát hozott. Ő maga vágta még 

hajnalban a Bánffy grófok egykori 

erdejében. Tűlevelein ezernyi apró 

kis jéggyöngy csillogott. „No tisztele-

tes úr, aztán most már lehet is öltöz-

tetni a fát—nézett végig a  sudáran 

álló fenyőn—én meg megyek a temp-

lomban is felállítom az eklézsiáét, 

mert rögvest itt lesz a legátus úr is. 

„S valóban néhány perc múlva be-

toppant a kolozsvári Protestáns Teo-

lógiai Intézet örömhírnöke. Szemre-

való, jókötésű fiatalember. Én ma-

gam még az illatok finom keveredése 

közben éppen a konyhában szorgos-

kodtam a mazsolás kalácsok és bejg-

lik sűrűjében, amikor férjem kalau-

zolásával már be is lakta a vendég-

szobát. Aztán ment minden a maga 

rendjén. Szürkületkor beharangoztak 

a templomba, s kezdetét vette a val-

lásos ünnepély. A történelmi falak kö-

zött csillogtak a szemek, zengett az ének, 

s valami szent öröm lebegte be a lelkün-

ket. 

Templomzárás után a kurátor, a 

presbitérium, az egyházfik és a kán-

tor kíséretében tértünk vissza a paró-

kiára. Még a friss kaláccsal alig kínál-

tam körbe a jelenlévőket, a pohár is 

éppen csak elindult, amikor Török 

bácsi vezetésével az ajtónk előtt föl-

hangzott a gyülekezeti kántások éne-

ke. „Csordapásztorok midőn Betle-

hembe csordát őriznek éjjel a mező-

be …” Énekek és régi-régi népi rig-

musok követték egymást, majd a 

„megkántálás” végén gazdára leltek a 

finom falatok. Aztán már csak a távo-

zók talpa alatt ropogó hó hangját hal-

lottuk, s a fagyos este csöndjében ránk 

borult a szent este zengő hangulata. 

Hármasban ültünk a szépen terí-

tett vacsoraasztalnál. A fenyő ágain 

lobogtak a gyertyák, a havasok illata 

lengte be a szobát, s valami melegség 

bizsergett a férjem hangjában, ami-

kor közös imádkozás után emigyen 

fordult a majdani szolgatárshoz: 

„Legátus uram, aztán merítsd csak 

bátran mélyre azt a szedőkanalat, 

mert holnap a hunyadi pártás lányok 

legszebbike keresi majd a tekintete-

det.” Csattant a nevetés, és eszünkbe 

sem jutott, hogy egyszer minden az 

emlékekbe költözik. 

Igen. A szálló évekkel sok minden 

megy el az ember életéből. Életünk 

körülményei naponként változik. 

Férjem, néhai Czirmay Árpád, már 

az égi hazában karácsonyozik, egyko-

ri legátusunk a messze Háromszéken 

esperes-lelkipásztorként ünnepel. Én 

pedig csöndes magányomban egye-

dül gyújtom majd meg szent este a 

gyertyát. De nem leszek szomorú, 

mert az Úr Jézus velem lesz, s a fent 

említett régi karácsonynak az emléke 

muzsikálni fog a szívemben, és be-

aranyozza az ünneplésemet. 

Czirmayné Kocsis Róza 

babával a hasában egy nőnek az utolsó hetekben már 110 

m is soknak tűnik! Aztán, amikor azt gondolták, hogy 

vége van a megpróbáltatásoknak, akkor jött a másik rossz 

hír, hogy nincs hely egy házban sem. Míg végül egy istálló 

lesz a szállásuk. Ott hozza világra ez az úttól elgyötört 

anya a gyermekét. Annyira vágytak más valami jó hírre! 

És akkor zörgetnek: „Kik vagytok, honnan jöttök?” „Egy 

most született gyermeket keresünk. A nevét sem tudjuk, 

de egy jászolban fekszik.” És elmondják a jó hírt, amit a 

mennyei seregektől hallottak arról a Gyermekről. Ekkor 

értik meg, hogy nem volt véletlen semmi! A császár pa-

rancsa, a hosszú út, az istálló! Isten nem hagyta el őket, 

végig vigyázott rájuk. A pásztorok a házaspár számára 

örömhírt mondó közösséggé lesznek.  

Hamarosan ott leszünk az ünnep napjaiban. A kérdés az, 

hogy mi tudunk-e örömhírt mondó emberré és közösséggé 

lenni? Annyi rossz hírt hallottak az emberek az elmúlt hó-

napokban, években járványról, halálról, nehezítő körülmé-

nyekről… Úgy vágynak a jó hírre! Meghallod-e és tovább-

adod-e a Megváltóról szóló örömhírt 2021 karácsonyán? 

4. Végül a pásztorok hálaadó közösséggé váltak. 

Visszatértek oda, ahonnan jöttek, de nem úgy, mintha 

semmi sem történt volna. Nem a régi nótát fújva, hanem 

új éneket énekelve. Dicséretet és hálaéneket zengve men-

nek vissza. Átformálta őket az, hogy tudták Isten szereti 

őket, mert Szabadítót küldött nekik. Ettől másak lettek a 

hétköznapjaik. Indítson bennünket is hálára az, amit Is-

ten értünk tett, hogy a Fiát adta ide közénk, hogy meg-

mutassa milyen az Isten országának légköre és tágassága. 

Merjünk felszabadultan ünnepelni, teljes szívből örülni! 

Merjünk hálaéneket énekelni azzal a hanggal, amit Isten 

nekünk adott. Így formálódjunk Krisztusi közösséggé! 

Ámen. 

Lomentné Szopkó Tünde lelkész 
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Megigazítva  
Advent második vasárnapján, dec. 5-én elhangzott is-

tentiszteleten Jakab apostol levelét magyarázta Tisztele-

tes Úr. Közelebbről nézve, arról is esett szó, hogy az 

őszinte hitből fakadó imádságot meghallgatja az Úr. Hall-

hattunk még arról is, hogy mi milyen hibákat követünk 

el: alkuba bocsátkozunk az Istennel, hogy ha Te, akkor én 

is, vagy ha én, akkor Te is, vagy hogy olykor megszokás-

sá, "üressé" válnak az imádságaink és azt az üzenetet is 

figyelmünkbe ajánlotta Tiszteletes Úr, hogy az Isten meg-

igazít, kiigazítja botladozó szavainkat, tetteinket, de 

Dr. Erdei Irén előadása a Gyülekezeti Házban 
Hálás vagyok, hogy Dr. Erdei Irén orvos, Isten szeretet-

ének és hatalmának megtapasztalása egy orvos életében 

c. előadását meghallgathattam a Gyülekezeti Házban.  

Advent közeledtével igyekszünk még jobban keresni és 

megélni azokat a pillanatokat, amelyek az elcsendesedés-

ről szólnak. Advent vasárnapja volt, a második gyertyát 

gyújtottuk meg, amely a Reményt jelképezi: hogy Isten, 

ami bennünk eltörött, azt újra egésszé teszi. Fontos ekkor 

a csend, a befelé fordulás. 

Az Úr ma ide vezényelte számunkra ezt a kedves és 

szimpatikus doktornőt, aki előadásával épp ezt hivatott 

bennünk is igazolni. 

Tünde lelkészasszony, a vendégek köszöntésékor egy 

hasonlattal élt: Mint ahogy a bemattult poharat fényesít-

jük a vendégvárás előtt, úgy szükséges a mi lelkünket is 

fényesíteni, így karácsony közeledtével. 

Doktornő, az előadása során, fotókkal illusztrálva mu-

tatta be eddigi életútját, Istennel való kapcsolatát. Egy kis 

faluból, Vajdácskáról származik. Orvosi hivatást válasz-

totta, a Klinika bőrgyógyászatának égési osztályán 30 éve 

végzi áldozatos orvosi szolgálatát. A szülői házban termé-

szetes volt számára a templomba járás, amit később a 

tanulmányai és munkája mellet a házasságában is tudott 

gyakorolni. Férjével együtt át tudták adni gyermekeiknek 

és unokáiknak is ezt a hitet. A sikereinél és a nehézségei-

nél mindig érezte maga mögött Isten támogatását. A min-

dennapokban is tudnunk kell észre venni a jeleket, az apró 

örömöket, és tudnunk kell hálát is adni. Istenbe kapasz-

kodva, túl lehet élni a nehézségeket. Mert mindenki fölött 

ott az Isten! Mindenki fölött! – hangsúlyozta több alkalommal. 

A hit jelenléte fontos a családjában és a munkájában is. 

Isten gondoskodó jósága áthatja egész életüket és lényü-

ket. Presbiteri szolgálatot is végez Debrecenben.  Nehéz 

szavakba önteni, hogy milyen lélekemelő előadást halhat-

tunk arról, hogy a család és hivatás mellett, milyen szere-

tetteljes gondoskodással viselte férje, balesetéből szárma-

zó betegápolását is. Az 

Úr gondoskodó hatalma 

által, férje felépült, sőt Ő 

is előadóként igéket ol-

vasott fel a vendégeknek.  

A doktornő alázattal 

mesélt az égési osztályon 

orvosként végzett mun-

kájáról és szerénységével 

a fényt tudta sugározni 

számunkra, hallgatókra. 

Az Úrtól kapott ajándék 

volt ez is számára! 

Hangsúlyozta, hogy a 

hallgatóság közül, ha 

csak egy embert is meg-

érintett a mai előadása, 

és közelebb került Istenhez, akkor számára már megérte 

itt lennie.  

A doktornő életútja is egy bizonyság arra, hogy az Úr 

igenis meghallgatja az imáinkat és mindig megadja a szük-

séges erőt, bölcsességet és áldást a ránk mért feladatokhoz. 

Hitben megerősödve, lelkünket fényesítve térhettünk haza. 

Cseri Kálmánt idézve: „Legyen ez a mi adventi progra-

munk: feltérképezni, mi áll leginkább Jézus útjában, és 

ne halogassuk annak eltávolítását! 

 

A völgy domb legyen, 

Hegycsúcs a mélybe szálljon, 

Hogy útja készen álljon, 

Ha Krisztus megjelen! 

(V. Thilo, ford. Czeglédy Sándor) 

Téglásiné Marika 
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 Ott álltam, s szóltam:  

"Hozsánna, hozsánna!"  

Dávid király fia,  

népek Messiása!  

  

Ott álltam, a templomnál,  

hol ostort ragadott  

megdorgált mindenkit  

árust, hívőt, papot  

  

Ott álltam a szobában,   

hol megtörte kenyerét,   

s megmutatá nekünk  

élete értelmét.  

  

Ott álltam pénteken,  

"Feszítsd meg, feszítsd meg!"  

Szólt az én számból is  

a halálos, rút méreg.  

  

Ott álltam közöttük,  

kik kétkedve fogadták  

Uruk visszatértét,  

Az Élet diadalát.  

  

Ott álltam az ünnepen,  

hol a tüzes lángnyelvek  

leereszkedvén  

Egyházat szervezett  

  

Ott fogok állni,  

s fehér ruhában,  

magasztalom Uram,  

örök boldogságban.  

 

Hajdúböszörmény, 2021. 11. 29.  

előbb meggyőződik arról, hogy valóban alázatosan, őszin-

tén hiszünk-e benne, keressük-e a vele való kapcsolatot, a 

Kapaszkodót. Na, ekkor kalandozott el a gondolatom - de 

nem sokáig! -, csak épp e pár gondolat képbeli megjelení-

téséig. 

Elém ugrott egy kisgyermek 

képe az oviban, amikor min-

denki veszi felfelé a kabátját, 

mert ebéd előtt a kertbe men-

nek játszani, netalán csúszkálni, 

hógolyózni. - Bár az üvegházha-

tás és egyéb környezeti ártal-

mak következményeként ez már 

lassan csak álom és egy fontos 

imatéma marad! De a kisgyerek 

nem akarja felvenni a kabátot, 

sőt meg sem akarja próbálni, 

hogy elkezdje beledugni a kar-

ját. Megmakacsolja magát. Nem! A jó dadus aztán szépen 

ráadja a konok gyerekre a kabátot, s az kimegy játszani a 

többiekkel. De mi van akkor, ha nincs ilyen jó és türelmes 

dadus a közelben, s nem tudja megigazítani a kajlán fel-

vett kabátot, mint a mellette ülő engedelmes, szöszke 

gyerek? Ha el sem kezdjük az imádkozást, a Jóisten hogy 

igazítson meg minket?! Mert csak azt lehet megigazítani, 

ami már elkezdődött! A megigazít szóban ott van az igaz 

szó, vegyük észre! Ha nincs szándékunk megismerni Is-

tent, hogy mennénk be a Mennyországba, vagy hogy kér-

jük tőle, hogy őrizzen meg a vírus negyedik vagy akárhá-

nyadik hullámában. Vagy hogy növekedjen, erősödjön a 

gyülekezetünk? Vagy hogy a világban ne legyen erőszak, 

éhezés, katasztrófák, hogy hálát adjunk a saját és a csa-

ládtagjaink életéért, hogy együtt tudjunk imádkozni az 

unokáinkkal egy szép ünnepen, vagy a betegekért, vagy 

csak egy ismeretlen özvegyért, hogy könnyebb legyen ne-

ki a gyász terhe. Vagy bárcsak rám nyitná az ajtót valaki, 

vagy ha telefonálna és meghallgatna, az is jó lenne. Vagy 

hogy valaki megszabaduljon a romboló szenvedélyeitől, 

vagy ne essen újból vissza, megmaradjon a munkája, élet-

kedve. Vagy hogy kapjunk több bölcsességet, bátorságot, 

türelmet, szolgálatkészséget. Hogy időben felismerhessük 

a kísértést, és hogy merjünk másokat is figyelmeztetni 

erre, hogy hirdessük az Örömhírt... Vagy hogy legyen hó, 

szép fehér, puha, ropogó és csillogó a Karácsony ünnepén 

túl is! 

Tardiné Szilvi 

Dr. Baltazár Dezső emléke előtt 

tisztelegtünk.  

 

Születésének 150. püspökké szentelésének 110. halálá-

nak 85. évfordulója alkalmából koszorút helyeztünk el a 

Baltazár kúria parkjában található mellszobránál, ahol 

nagy szeretettel és megvendégeléssel fogadott bennün-

ket Barabás János és kedves felesége. Másnap Czirmay-

né Kocsis Róza és Dr Baráth Béla előadását hallgattuk. 

Rácz Gábor: Ott álltam...  
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Gyere el ….! 

www.bocskaiter.hu 

Az elmúlt években a járvány gátat vetett a sok rendsze-

res találkozásnak. Ez nemcsak a családi, baráti, hanem a 

gyülekezeti kapcsolatok szálait is érintette. A szigorú sza-

bályok miatt pl. nem tudtuk meglátogatni a Tiszafüredi 

Református Szivárványház gondozottjait, pedig gyüleke-

zeti csoportunk hosszú évek óta rendszeresen tartja velük 

a kapcsolatot. Urunk most azok felé fordította a figyel-

münket, akik egészen közel vannak hozzánk. 

Így találtunk egymásra a Baptista Tevékeny Szeretet 

Misszió fogyatékkal élő nappali ellátottjaival. Tőlünk nem 

messze, a szomszédos Iskola utca szépen felújított épület-

ben éli mindennapjait ez a csoport. Először Molnár Fe-

renc gyülekezeti tagunk ment el hozzájuk látogatóba. Kö-

zös éneklésekkel indult a kapcsolat. Aztán a nyár folya-

mán a Bárka zenekar tagjait hívta magával, hogy megör-

vendeztessék őket a muzsikájukkal. Ősszel pedig az ima-

közösség néhány tagja felé szólt a meghívás: gyertek el! 

Néhányan el is mentek, hogy megtanítsák a fiatalokat 

csigatésztát készíteni. Az elszánt nénik egy esős novembe-

ri délelőttön gördültek be hozzájuk. A biciklik kosarából 

hamarosan előkerültek a szükséges eszközök és az össze-

gyúrt tészta. A fiatalok és a munkatársak hamar megta-

nulták a mozdulatokat és szorgalmasan sodorták a tész-

tát. Hamarosan ott sárgállott előttük az asztalon a sok 

finom levesbe való tészta. Közben jókedvű beszélgetésre és 

ismerkedésre is sor került. testvéri közösségben voltunk. 

A látogatásunkat hamarosan viszonozta a csoport. Ad-

vent második hetében Mikulás napján nagy izgalommal 

vártuk őket a gyülekezeti házba a 12 fős csoportot. A kö-

zös csengettyűzést 

éneklés követte. Jó 

volt együtt énekelni: 

„Gyere el a jászolhoz 

még ma éjjel!” Majd 

rövid bemutatkozásra 

került sor. Nagyon színes egyéniségeket, ragaszkodó fia-

talokat és elhívatott, vidám szívű munkatársakat ismer-

tünk meg bennük. Egy rövid adventi Igei köszöntés és 

imádság után apró ajándékokkal leptük meg egymást. 

Majd a terített asztal melletti beszélgetéssel zárult a közös 

délután. 

Hála legyen Urunknak, hogy egymás felé fordított min-

ket és az emberi szavakon keresztül hívott: Gyere el! 

Gyertek el! 

Lomentné Szopkó Tünde 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mint gyülekeze-

tünk lelkipásztorát és mint hitoktatót. Református újsá-

gunk hasábjain utóbbi minőségében kérdezem erről a 

szolgálatról. 

Együtt jár-e a lelkész szolgálattal ez a hitéleti 

tevékenység? 

Számomra együtt jár a két szolgálat. Nagyon fontosnak 

tartom a lelkiség szempontjából is, hogy minden korosz-

tályban jelen lehetünk. Már kisgyermekkortól kezdve közel 

hozzuk a korosztályhoz a Bibliát, Isten igéjét. A legváltoza-

tosabb pálya a mienk a sok-sok találkozási lehetőséggel. 

Vannak olyan tendenciák, amelyek a lelkészeket mente-

sítenék a hitoktatói szolgálat alól. Én ennek ellenére nem 

szeretném abbahagyni, mert nagyon szeretem ezt a fel-

adatot. Kihívásokkal teli tevékenység. Feltölt, szinten 

tartja az embert, állandó nyitottságot jelent a gyerekekre, 

az új tudásanyagra, az új módszerekre. Órarendbe beépí-

tett, kötelezően választható tárgy a hittan, amely jegybeni 

értékelést jelent a gyerekeknek. Értékelhető a bibliai is-

meret, az órai aktivitás, a gyűjtőmunka, egyes feladatok-

nál a kreativitás. 

Mióta vesz részt tiszteletes asszony ebben a 

szolgálatban? 

Már teológus koromban is részese voltam a szolgálat-

nak, 26 éve vannak csoportjaim. Szülővárosom, Karcag 

közelében, Tiszaroffon szolgáltam exmisszusként. Hétvé-

genként tartottam hittanórákat, konfirmációi felkészítést 

igen szerény körülmények között. A gyerekekkel közösen 

csinosítgattuk termünket. Igazából akkor tűnt fel nekem, 

hogy mi minden maradt ki az én gyermekkoromból. Nem 

volt az iskolában hitoktatás, nem voltak gyermekisten-

tiszteletek. Nagyon fontosnak tartom a gyermeki lélek szem-

pontjából, hogy lehetőleg minél korábban találkozzanak a 

gyermekek Isten igéjével. Ekkor az egyházmegyei heteken ta-

lálkoztam először olyan lelkésznőkkel, akik ezt a szolgálatot 

nagyszerűen végezték. Őket látva ébredt fel bennem is a vágy a 

Hitoktatóinkat kérdezzük- Lomentné Szopkó Tünde tiszteletes asszony 
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Mikulás az iskolánkban 
 Advent idején igyekszünk nyugodtabbá, csendesebbé válni. 

A nyugalom, az öröm, a várakozás ideje iskolánk minden-

napjait is áthatja. Ezt az időszakot fokozott várakozás előzi 

meg tanulóink részéről, ugyanis ekkor várjuk a Mikulást. A 

kereszténység Szent Miklós - a gyermekek védőszentje nap-

jához kapcsolja ezt az ünnepet.   

Szent Miklós legendája kapcsán terjedt el a 19. században a 

városokban, hogy a Mikulás ezen a napon az ablakokba 

helyezett kitisztított cipőkbe szaloncukrot vagy kisebb édes-

ségekből és déligyümölcsökből álló piros csomagot tesz.  

A piros ruhás, nagy fehér szakállú püspököt fekete krampuszok 

kísérik, és a rossz gyerekeket ijesztgetik, virgáccsal fenyegetik. 

A mai legenda szerint a Lappföldön élő Mikulás apó felszerszá-

mozza rénszarvasait, melyek sebes vágtával felrepítik az aján-

dékokkal roskadásig megrakott szánkóját a felhők közé, hogy 

minden gyerekhez időben eljussanak a várva várt ajándékok.  

Erre a jeles napra nagy izgalommal készülnek kicsik és na-

gyok egyaránt.  

A 3. b osztályos tanulók Mikulás műsora bepillantást enge-

dett a Mikulás varázslatos világába.  

Csengő énekszóval, hangulatos, az ünnephez illő versekkel 

készültek, hogy mindannyiunk számára élményekkel telivé 

váljon ez a nap. Egy szórakoztató bábjelenet segítségével 

megtekinthettük, hogy nemcsak a gyerekek, hanem az erdő 

népe is várja a Mikulás érkezését. 

Iskolánk alsó tagozatos közönsége nagy örömmel fogadta az előadást. 

A délután folyamán a gyerekekhez bekopogtatott a nagysza-

kállú Télapó és ajándékaival mosolyt csalt mindenki arcára.  

Reméljük, mindenkihez eljutott!  

 Kathiné Molnár Marianna és Vargáné Fejes Anikó 

gyermekek közti szolgálatra. 

Mely iskolákban találkozik tiszteletes asszony 

gyermek- és ifjúsági csoportokkal hitoktatás kereté-

ben? 

13 csoportban 15 hittanórám van hetente. Nagyon vál-

tozatos, hiszen az óvodától a 8. osztályig minden évfolya-

mon van csoportom. A 8. osztályban kétféle csoport van, 

mivel egyik csoportban konfirmációra is készítem a diá-

kokat. Három állami iskolában szolgálok hitoktatóként a 

Bocskai és a Bethlen Gábor Általános Iskolákban, az 

utóbbi tagintézményében, Hajdúviden is. Ott óvodás cso-

portom is van. A Bocskai István Gimnáziumban is tartok 

hittanórákat. 

Van magántanulóm is, egy úszósportban tehetséges 

diák személyében. Az edzései miatt nem tud részt venni a 

hittanórákon, de nem szeretne kimaradni sem. Boldogan 

fogadtam. Egyházi iskolánkban a második osztályban van 

két csoportom. Ez nagyon jó lehetőség a kollégákkal, a hit-

oktatótársaimmal, a nagylétszámú gyerekcsoportokkal való 

találkozásra. A hittanórák többségükben az iskolákban óra-

rend szerint zajlanak. 

A Bocskai Általános Iskola és a Bocskai Gimnázium 

diákjai a közelség miatt a gyülekezeti házunkba jönnek 

ezekre az alkalmakra. Jó látni, hogy örömmel jönnek. Itt 

néha egy finom meleg tea, egy jóízű sütemény is jut az Ige 

mellé, amely örömmel tölti el őket is, engem is. Jó adni! 

Lelkileg nagyon messziről indulnak ezek a diákok, gyüle-

kezeti kötődése keveseknek van. A gyülekezeti ház mint 

szakrális hely nagyon meghatározó számukra. 

Hogyan fogalmazná meg tiszteletes asszony ennek 

a szolgálatnak a szépségét és legfőbb jellemzőit? 

Talán a legnehezebb, de a legszebb feladat. Ránevel az egy-

szerűségre, a lényeglátásra, és arra is, hogy keressük azokat a 

lehetőségeket, amelyekkel a gyermekek életéhez tudunk kap-

csolódni. 

Precíznek tartom magam, szeretem a rendet magunk 

körül, mert csak így lehet jól együttműködni ebben a te-

vékenységben is. Vizuális típus vagyok, jó kézügyességgel 

és így sok rajzot, illusztrációt készítek. Szeretek mindig 

valamilyen kézműves dolgot is bevinni az órákra. Szíve-

sen tanulok új dolgokat, új módszereket. Felkészült hit-

oktatókkal dolgozunk együtt. Egymástól is sokat tanu-

lunk, jól kiegészítjük egymást. 

A nyári táborok, a nyári gyermekhét eseményei mindig 

nagy kihívást, sok készülést jelentenek. Megkívánják a jó 

együttműködést, ami nemcsak a gyerekeket tölti fel, ha-

nem bennünket, hitoktatókat is. 

Jelen van és bennünk munkál egy munkatársi felelős-

ség a pedagógus bibliaórák kapcsán. És ugyanez a felelős-

ség  táplálja a hitéleti nevelést, akár a Hazaváró találkozá-

sok, a családi vasárnapok a hétkezdő áhítatok alkalmával. 

Szép és felemelő feladat egész családok hitbéli formálása, 

a hit útján való tovább segítése. Teljes szívemmel érzem a 

személyes felelősség súlyát ezekben a fontos feladatokban. 

Melyik bibliai ige vezeti tiszteletes asszonyt 

mindkét szolgálatában? 

„Drágának tartalak és becsesnek, mivel szeretlek” /Ézs4.3.4/  

A legmegfelelőbb helyen, a gyülekezeti terem bejárata 

felett található ez az ige, melyre én is szeretek felnézni, és 

meghatározza a gyerekek közti szolgálatomat. 

Tiszta szívből kívánom, hogy így legyen! 

Tiszteletes asszony! Emelkedett lélekkel köszönöm meg 

a tartalmas beszélgetést. Isten áldja meg életét és szolgá-

latát minden napon!  

Tamus Elvira 

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9d%C5%91szent
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Mikl%C3%B3s
https://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1ros
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szaloncukor
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6r%C3%B6s
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Virg%C3%A1cs&action=edit&redlink=1
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G Y E R M E K O L D A L 

Keresd meg a szórácsban elrejtett, karácsonyhoz kapcsolódó szavakat! 

Elrejtett szavak: ajándék, család, hóesés, karácsonyfa, angyal, csillagszóró, jászol, szeretet, Betlehem, gyertya, 

Jézus, ünnep. 

Megszólaltak a csengettyűk, 

csillog-villog az egész világ, 

tiszta fehér minden út, 

akár az égen a fénylő csillagok, 

mert itt a Karácsony: 

ma született a Megváltó. 

Csak a szívek alszanak, 

a félelem markolja össze, 

mert nem tudni mit hoz a holnap, 

mennyi hitehagyott lélek 

borul le Előtted. 

Hány összetört reményt visznek Hozzád, 

ki nem mondott jajt és könnyeket, 

néma könyörgéseket, vérző szíveket. 

Te vagy a hit és a remény, mert 

megindult már a föld és az ég, 

hogy elsodorja szerető gyermekeidet. 

Én, a kicsi porszem kérlek: 

soha ne hagyd elaludni 

az örökké élő Betlehem fényességét, 

mert égnie kell mindörökké, 

hogy hinni tudjanak Tebenned. 

 

Az oldalt összeállította:Kiss Ingrid Csenge lelkésznő 

Színezd ki a gyertyát! 

Mi lenne, ha a Karácsony, a szeretetről szólna? 

Ha minden ember szívében egy apró gyertya volna? 

Mi lenne, ha meggyújtanánk, s fénye mást elérne? 

Mi lenne, ha a fény körül mindenki elférne? 

Mi lenne, ha így, közösen, őriznénk a lángot, 

szeretettel beragyognánk az egész világot? 

Az ajándék, a szeretet, s a kedvesség lenne, 

ha világunk Karácsonykor, újjá is születne. 

Mi lenne, ha a Karácsony sosem érne véget? 

Szeretetben és békében kezdenénk új évet? 

Mi lenne, ha megváltoznánk, s emberibbé válnánk? 

Mi lenne, ha meg is tennénk, nem csak megpróbálnánk? 

Mi lenne, ha nem vennénk el, s megpróbálnánk adni, 

s mindenkit, ki emberré lett, el tudnánk fogadni? 

Mi lenne, ha megélhetnénk, mind a boldogságot, 

s szeretettel jobbá tennénk az egész világot? 

 

Közreadta: Barakné Sipos Katalin 

Aranyosi Ervin: Mi lenne, ha a Karácsony… 

Samu Margit: Csillogó karácsony 
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Elsősök fogadalomtétele 
„Éljetek úgy mint a világosság gyermekei” - Ünnepi alkal-

munkon az Efézusi levél 5. részének mondata került az 

első osztályosok két jelképes házikójára. A csöppségek 

ezen a családi vasárnapon tettek fogadalmat a gyülekezet 

előtt arra, hogy a Baltazár Dezső Református Általános 

Iskola jóra törekvő, szorgalmas, segítőkész, szófogadó 

kisdiákjai lesznek, akik Isten és az emberek előtt kedves 

életet élnek. Majd fogadalomtételük után feltűzték kis 

gyertyáikat a házikókra és átvették emléklapjaikat. 

A hit fényét, apró gyertyalángját Isten képes meggyújtani 

a szívekben. Ő tesz alkalmassá arra is, hogy szeretetünk-

kel világítsunk egymásnak. Erre biztatták a gyermekeket 

a megtanult versek és énekek is, melyekből idézünk most 

néhány megható, az életben is iránymutató, gondolatot: 

 

„Sötét a világ, Ragyogj, kicsi láng, 

Jézus felé mutass utat, Ragyogj, kicsi láng! 

Túrmezei Erzsébet: Jézus kopogtat 

„A szeretet mindent elfedez, mindent hisz, min-

dent remél, mindent eltűr. 

A szeretet soha el nem fogy.” 

1 Korinthusi levél, 13 

Balláné Bodai Judit Igazgatónő 

Az idei év több szempontból is kü-

lönlegesnek számított a Baltazár-

napok szempontjából, hiszen életün-

ket, mindennapjainkat, továbbra is a 

járvány határozza meg, melyet ebben 

az évben is figyelembe kellett ven-

nünk a programok tervezésekor. Saj-

nálatos, hogy a várva várt diákbált is 

halasztanunk kellett, de a helyzet 

javulásával mindenképpen szeret-

nénk pótolni ennek megtartását, hi-

szen a diákok már nagyon várják ezt 

az eseményt.  

Idén Baltazár Dezső születésének 

150., halálának 85. évfordulója tisz-

teletére úgy gondoltuk, hogy a gye-

rekprogramok mellett idén a felnőt-

teket is megszólítjuk, így a Baltazár-

napokat egy hétre bővítettük ki. E 

különleges évforduló alkalmából az 

iskola vezetősége egy emléktáblát 

készíttetett, melynek az avatására a 

város előkelőségeit és lakosságát is 

szeretettel láttuk. 

Emellett konfe-

rencia és kiállítás 

is várta az érdek-

lődőket a név-

adónkhoz kapcso-

lódóan. Az iskola 

tanulóinak prog-

ramszervezése 

nem kis kihívást jelentett, hiszen fi-

gyelembe kellett vennünk a járvány-

helyzet miatt kialakult szabályokat, 

így külön figyelmet fordítottunk arra, 

hogy az osztályok tanulói ne kevered-

jenek, mégis színes, változatos, élmé-

nyeket nyújtó délutánokon vegyenek 

részt a gyerekek, ahol mindenki meg-

találja a számára legszimpatikusabb 

időtöltést. A teljesség igénye nélkül 

az alábbi lehetőségek közül választ-

hattak a tanulók: előadások, Baltazár 

Dezső síremlékének megkoszorúzása 

Debrecenben, kézműveskedés, sport-

délután, szabadulószoba, ügyességi, 

logikai vetélkedő, idegen nyelvi szö-

vegértő verseny, társasjátékok, osz-

tályprogramok.  

Külön örömmel tölt el minket, 

hogy a kialakult helyzet ellenére min-

den programunkat sikerült megtarta-

nunk, és bízunk benne, hogy sikerült 

tanulóinkat kicsit kizökkenteni a 

szürke, egyhangú hétköznapokból.  

Orbán Istvánné 

Diákönkormányzat 

Baltazár - hét 
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