
  

 

 
 
 

A Hajdúböszörményi Bocskai téri református gyülekezet hírlevele 
2008. május-június 

 
 

Mt 5,13 Ti vagytok a föld sója. — Jer 29,7 
Fáradozzatok annak a városnak a békességén…, és imádkozzatok 
érte az Úrhoz, mert annak békességétıl függ a ti békességetek is! 
 

Kedves Ünneplı Gyülekezet! 
1. Lassan egy évvel ezelıtt olvastam Jeremiás könyvébıl azt az 

Igét, melyben a próféta saját népét bíztatja, akik egy távoli ország 
városaiban laktak: „Fáradozzatok annak a városnak a békességén…, 
és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétıl függ a ti bé-
kességetek is.” Tavaly augusztus elsı vasárnapján errıl a bibliai vers-
rıl prédikáltam ezen a szószéken. 

Több mint 10 éven át szolgáltunk a Nagykunságban Tiszaroffon, 
Tiszagyendán, Fegyverneken, Örményesen és Kunhegyesen. Azok 
alatt az évek alatt igyekeztünk hőséggel helytállni, és fáradozni a tele-
pülések békességén. Ezeket a szolgálatokat másokra bíztuk, akik – 
hisszük – hogy ugyanolyan hőséggel fogják folytatni az elkezdett 
munkák. Istenünk adjon nekik ehhez naponként megújuló erıt és sok 
áldást! Majd Mennyei Atyán úgy látta jónak, hogy szeptembertıl már 
ennek a városnak a békességén fáradozhattunk feleségemmel együtt. 

Mert bizony nagy szükség van arra, hogy a békességen munkál-
kodjunk ebben a városban. Ha megnézzük a város címerét, 4 fegyvert, 
sıt egy sárkányt is találunk benne. A templom mellett van a „Táncoló 
hajdúk” c. szoborcsoport. Mindegyik alak fegyverrel a kezében táncol. 
És gyakran érezni azt, hogy a mai emberek szavaiban és az indulatai-
ban a hajdúvirtus mutatkozik meg. Különös az, hogy mennyire élıvé 
vált ez az Igevers, mennyire látható a beteljesedése. Mert bizony azt 
tapasztaljuk naponta, hogy a város békességét munkálni kell. És való-
ságosan fáradtságos dolog a város békességén dolgozni. 

És látjuk azt is, hogy ennek e jeremiási kijelentésnek a második 
fele is tökéletesen igazzá lesz naponta. Ugyanis már az elmúlt néhány 
hónap alatt is voltak olyan dolgok, melyek felbolygatták a város bé-
kességét. Ilyenkor mi sem tudtunk nyugodtan aludni éjjeleken át.  

Szóval, valóban elemi érdekünk, hogy a város békességén fáradoz-
zunk mi is, lelkészek, hogy nekünk is békességünk legyen.  

2. Csodálatos tapasztalni azt, hogy sok éve mőködik egy kis ima-
közösség a gyülekezetben, ahol hétrıl hétre együtt imádkozunk a gyü-
lekezetben folyó szolgálatokért, emberekért. De ez a közösség is, és a 
többi bibliakör is imádkozik a városért is. Mert fontos számunkra, 
hogy mi történik városunkban. Hiszen nagy és fontos dolgok történnek 
itt, és idınként összekapcsolódik a városi esemény az egyházi ese-
ménnyel.  

Ilyen fontos és folyamatos történés, hogy 13 éve mőködik a Balta-
zár Dezsı Református Általános Iskola. Ez az iskola sokkal több, mint 

egy oktatási intézmény, mert itt betöltik Jeremiás szavait. A reformá-
tus iskola, és már a Jó Pásztor Református Óvoda is, valóságosan Haj-
dúböszörmény város békességén és jólétén fáradozik. Igaz, sokszor 
ellenszélben kell ezt tenniük. Ezért fontos számunkra oly nagyon ez az 
iskola és óvoda, és ezért vagyunk hálásak a pedagógusoknak, mert a 
mi Istentıl kapott küldetésünk rajtuk keresztül is kiteljesedik ebben a 
városban. 

A másik nagyon fontos eseménye az elmúlt hónapoknak, hogy 
április 1-én gyülekezeteink visszakapták a köztemetı üzemeltetését. 
Sokan felteszik a kérdést, hogy miért kell az egyháznak temetıt üze-
meltetnie? Semmiképpen sem azért, mert nincs elég gondja e nélkül is. 
Hanem azért, mert hisszük, hogy a gyászoló családoknak többre van 
szükségük, mint szép búcsúztatóra és emberi szavakra. 

A gyászoló családoknak Isten békességére van szükségük, mely 
minden értelmet felülhalad. Ezt a békességet és vigasztalást hirdet-
jük minden ravatal mellett. 

A temetı ezért egy igen fontos szolgálati hely, ahol mi lelkészek, 
és keresztyén emberek mindnyájan fáradozhatunk a város békességé-
ért, és ahol az embereknek igen nagy szükségük van a közbenjáró 
imádságra, és a Szentlélek vigasztaló kiáradására. ... 

3. Az elmúlt hónapokban több beszélgetés során kiderült, hogy a 
Debreceni Református Gimnáziumban, majd ugyanott a Teológián, a 
Hittudományi Egyetemen tanultam. A kollégium falára ez van felírva: 
Orando et Laborando – azaz, Imádkozva és Dolgozva. Mintha Jeremi-
ás szavait rövidítették volna le ıseink. Ezt a nagy múltú kollégiumot 
470 évvel ezelıtt, 1538-ban alapították. A 18. századig közel 500 tag-
iskolát, úgy nevezett partikulát hozott létre a Debreceni Kollégium! 
Ezzel megteremtette Kelet-Magyarországon a közoktatást. De nem-
csak a közoktatást hozta ezzel létre a Református Egyház, hanem min-
denütt sóvá és világossággá lett az emberek számára. Hiszen Istennek 
Igéjét elvitték a legkisebb falvakba is. És a felvilágosodás pozitív esz-
méit és tudományos vívmányait is a külföldön tovább tanuló, majd 
hazatérı református diákoknak köszönheti az ország. 

4. Kedves Ünneplı Gyülekezet! Hiszem, hogy ennek a városnak, 
és az egész országnak csak akkor lesz békessége, ha fontos lesz számá-
ra a Szentírás és a keresztyén értékrend. Ezért a mi feladatunk ma is 
ugyanaz, mint Jeremiás korában vagy Jézus korában volt a hívı embe-
reknek: imádkozni és dolgozni a város békességén; sóvá és világosság-
gá lenni az emberek számára, akik ma sokszor úgy érzik, hogy kiüre-
sedett lélekkel élnek ebben a feszített tempójú és rohanó világban, és 
nem látják a fényt az alagút végén. 

Ehhez adjon nekünk erıt és hitet a Mindenható Isten, akinek kezé-
bıl fogadtuk el ezt a feladatot. Ámen. 

„Ó mily szép és mily gyönyörőséges, ha a 
 
 
 
 
 
 
 

egyetértésben élnek!” Zsoltárok 133,1 Simon A. grafikája 

 
hogy Szentlelkével eltelve 

a béke 
és a kiengesztelıdés 

eszköze legyél! 
Simon András 

 
Áldjon meg téged az Úr, 

és árassza szívedbe 
szeretetének minden gazdagságát, 
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LELKÉSZBIKTATÁS 
„Fáradozzatok annak a városnak a békességén…” (Jer 

29,7) 
 
2008. Május 25.-én du. 3 órától Lelkészbeiktató Ünnepi Is-

tentisztelet kezdıdött a Hajdúböszörményi Bocskai téri Ref. 
templomban, ahol ezen a napon zsúfolásig megteltek a régi 
padok. 

A gyülekezet fennállva fogadta a bevonuló palástos lelkésze-
ket. A beiktató igehirdetés szolgálatát Nagy László püspök he-
lyettes úr végezte. Ezután Szabadi Árpád, a Hajdúvidéki Refor-
mátus Egyházmegye esperese beiktatta Loment Pétert, a gyüle-
kezet megválasztott lelkipásztorát. A palástos lelkészek egy-egy 
igével kértek áldást a beiktatott lelkipásztor és felesége további 
szolgálataira. 

Majd a Baltazár Dezsı Ref. Iskola énekkarát hallhattuk. Az 
énekelt imádság után Loment Péter gyülekezetünk beiktatott 
lelkipásztora hirdette az igét a Máté 5,13 és Jer. 29,7 igék alap-
ján. „Hiszem, hogy ennek a városnak, és az egész országnak 
csak akkor lesz békessége, ha fontos lesz számára a Szentírás 
és a keresztyén értékrend. Ezért a mi feladatunk ma is ugyanaz, 
mint Jeremiás korában, vagy Jézus korában volt a hívı embe-
reknek: imádkozni és dolgozni a város békességén, sóvá és 
világossággá lenni az emberek számára…” – mondta befejezé-
sül. 

Az igehirdetés után Szabadi Árpád esperes úr köszöntötte a 
gyülekezetet, és megnyitotta a nyilvános presbiteri győlést. A 
gyülekezet idıs, nyugdíjas lelkészei boldogok voltak, hogy itt 

lehettek, elérzékenyülve emlékeztek az itt eltöltött idıkre, és 
szeretettel köszöntötték a lelkészházaspárt. Rajtuk kívül Nagy 
László püspök helyettes, Szabadi Árpád esperes, Kiss Attila 
polgármester, a Ref. óvodából Szabadi Edit vezetı óvónı, a 
Tiszaroffi gyülekezet képviselıje és új lelkésze, a család nevé-
ben özv. Loment Péterné, végül Eszenyi Balázs református is-
kolánk igazgatója köszöntötte a lelkészeket, áldást kívánva szol-
gálatukra, életükre, családjukra. Ezt követıen Eszenyi Balázs 
egyházmegyei gondnok bezárta a nyilvános presbiteri győlést. 
Az ünnepi Istentiszteletet nemzeti imádságunk, a Himnusz el-
éneklésével zárult le. Amíg a palástos lelkészek kivonultak a 
templomból a gyülekezet a 264. dicséretet énekelte. 

Ezen az Istentiszteleten lelkészeink nagyon sok áldást, di-
cséretet, szeretetet kaptak, mely megerısítette ıket abban, 
hogy töretlen hittel és erıvel haladjanak tovább a megkezdett 
úton. Mi pedig örvendezve adunk hálát Istennek, hogy nem von-
ta meg tılünk kegyelmét, szeretetét, és adott pásztorokat az 
elárvult nyáj mellé. Figyeljünk szavukra és kövessük ıket, hi-
szen mint Isten elhívott szolgái, az İ igéjét hirdetik közöttünk, 
segítve ezzel, hogy valóban sóvá és világossággá válhassunk 
szőkebb és tágabb környezetünkben. 

FÁRADOZZUNK VELÜK EGYÜTT VÁROSUNK, GYÜLEKE-
ZETÜNK, VALAMENNYI EMBERTÁRSUNK BÉKESSÉGÉÉRT! 

„Ehhez adjon nekünk erıt és hitet a Mindenható Isten, aki-
nek kezébıl fogadtuk el ezt a küldetést. – fejezte be Loment 
Péter az ige hirdetését. Imádkozzunk ezért valamennyien! Így 
legyen! 

Nagy Sándorné 
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A „A „KÉT KÉT KÉT KÉT KÉT KÉT KÉT KÉT TEMPLOMBAN TEMPLOMBAN EGYEGYEGYEGYEGYEGYEGYEGY--------HÁZBAN” VETÉLKEDİ ESEMÉNYEI, KÉPEIHÁZBAN” VETÉLKEDİ ESEMÉNYEI, KÉPEI  

Április 27.-én nagy 
érdeklıdés közepet-
te, zajlott a jól szer-
vezett, közösséget, 
hitet, tudást, ügyes-
séget erısítı, színes, 
jó hangulatú meg-

mérettetés 

Áhitat a gyülekezeti teremben 

Asztaliteniszben a Bocskai 

tér, fociban a Kálvin tér 

csapata volt a jobb. 

BIBLIAISMERET: MÁRK EVANGÉLIUMA 

ÉS JÓNÁS KÖNYVE 

A „Hozsanna” 
csapat éppen a 

csapatnevét mu-
tatja be. 

 
A gyıztes „Hajó” 
csapattagok pro-

duktumai. 

EREDMÉNYHÍRDETÉS ÉS DÍJKIOSZTÁS 

A Kálvin téri „Magvetı” csapat feladat-
megoldás közben. 

Tanácskozik a 
Kálvin tériek 

„Bárka” csapata. 

Czirmainé Kocsis Ro-
zika a vetélkedı össze-
állítója,levezetıje és a 

zsőri. 

A vándorserleg a Bocskai téri gyülekezeté lett egy évre 
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„KÉT templomban EGY„KÉT templomban EGY„KÉT templomban EGY„KÉT templomban EGY----házbanházbanházbanházban””””    
címmel meghirdetett gyülekezetek közti vetélkedı 

 
 
 

                                       (a Baltazár Dezsı Református Iskola életébıl) 

Vendégszerepléseink 

A 2/b osztályosok a városi 
nyugdíjas klubban mondták el 
nagymamákhoz szóló versei-

ket 

A Kökörcsin  Néptánccsoportunk a gyereknap keretében népi játékokat mutatott 
be a Kálvineum óvodában. 

A 3. osztályosok május 21-én a Jó Pásztor Református Óvodában adták elı 
Grimm: Az aranylúd címő mesejátékát. A Kökörcsin Néptánccsoport táncosai május 
27–én népi játékokat mutattak be a Jó Pásztor Református Óvodában, majd a gyer-
meknapon táncházzal is kedveskedtek az óvodásoknak. (A csoportot betanította: 
Kissné Rácz Ildikó) 

Május 31-én a Kökörcsin Néptánccsoport Nyitva van az aranykapu címmel játék-
főzést mutatott be a Tavaszi Kiállítás és Vásár keretein belül.  

Néptánccsoportunk augusztus 17-én, a „HAJDÚHÉT”-en is bemutatja mősorát. 

Az iskola tanulói közül 
többen is részt vesznek 
az V. Gyermeknéptánc 
Táborban a Fürdıkert-
ben, június végén. 

Nyertes csapatunk a gyülekezeti vetélkedın 
Nagy Zsigmondné presbiter, Elekné Szórádi Márta, Rózsa Sándor presbi-
ter,  Balogh Béláné, Nagy Sándorné presbiter, Szabó Margit presbiter, Ró-
za Sándorné,  id. Szabó Márton gondnok (zsőri tag), Loment Péter lelki-

pásztor, Veressné Szoboszlai Ági, Nagy Andrea 
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                                       (a Baltazár Dezsı Református Iskola életébıl) 

1/a osztályban és a az 1/b osztályban 2/a osztályban 2/b osztályban 

Anyák napi ünnepség volt 

8. osztályosaink Szilvásváradon és Istálló-
kın jártak osztálykiránduláson 

A Baltazár Dezsı Református Általános Iskola ballagó 
diákjai  

szeretettel meghívják  
Önt és kedves családját a  

2008. június 14-én 1430 órakor kezdıdı  
ballagási ünnepségükre. 

„Vigyázz, hogy feddhetetlen légy, ügyelj, hogy becsüle-
tes maradj, mert a jövı a béke emberéé! Zsolt. 37,37 

8. osztály 
osztályfınök: Radácsi István 

 
 

Andirkó Anett Kovács Richárd 

Asztalos Ildikó Mezı József 

Balla Máté Orosz Erika 

Balogh Dávid Sán-
dor 

Pataki Alexandra 

Bertalan Gergı Sajtos Lajos 

Bodai Boglárka Szabó Angéla Mag-
dolna 

Csatári Balázs Szabó Gábor 

Csuka Róbert Szabó Tibor 

Csukás Dóra Szőcs Evelin 

Dombi Anna Tardi Dávid Richárd 

Erdıs István Alexan-
der 

Török Balázs Antal 

Fekete Petra Virág Péter 

Kapus János Zila Teodóra Zsu-
zsanna 

A 4. osztályosok május 4-én a vasárnapi istentisz-
teleten Anyák napi mősorral kedveskedtek a jelen-
levıknek. (Felkészítı pedagógus: Molnár Ferenc 

és Debreczeni Szolnoki Szilvia) 
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2008. május 9-én a Baltazár Dezsı Református Általános Is-
kola tantestülete az együttmőködés jegyében szakmai napot 
szervezett.  

Ezen a napon 
került megrende-
zésre a Tiszántú-
li Református 
Egyházkerület 
általános iskolái 
számára meghir-
detett MAZSI 
MATEK ver-
seny nyilvános 
fordulója, ahol a 
versenyzık kö-
zös áhítat után 

párokban mérhették össze tudásukat. A nyilvános fordulót ko-
rábban két levelezı forduló elızte meg, melyre tíz MAZSI csa-
pat nevezett be Berettyóújfalu, Debrecen, Gyula, Hajdúböször-
mény, Hódmezıvásárhely, Kisvárda, Kunmadaras, Makó, Máté-
szalka és Törökszentmiklós református iskoláiból. Elsı helyen 
végzett a Debreceni Gyakorlóiskola kis csapata; második helyen 
Kisvárda, harmadik helyen pedig iskolánk párosa végzett. 

 
Az együttmőködés formái, lehetıségei a tanítási órákon volt 

a témája annak az elıadásnak és tréningnek, amelyen a verseny 
ideje alatt a kísérı pedagógusok és iskolánk nevelıtestülete vett 
részt. 

A benevezett intézmények igazgatói az iskolák mőködésével, 
mőködtetésével kapcsolatos tapasztalataikat osztották meg, ezál-
tal erısítve egymást a mindennapi munkában. 

Mind a gyerekek, mind a pedagógusok számára jó hangulat-
ban telt ez a nap, melyen hasznos ismeretekkel gazdagodtak. 

 
 
 

                                       (a Baltazár Dezsı Református Iskola életébıl) 

„Egynek minden nehéz, soknak semmi se elérhetetlen.” 

(Széchenyi) 

Ápr. 11-én Miskolc-Diósgyırben a református iskolások he-
lyesírási versenyén Nagy Vivien 3. osztályos tanulónk II. helye-
zés lett. (Felkészítı pedagógus: Balláné Bodai Judit) 
 
Hajdúsámsonban megyei matematika versenyen Somogyi 

Attila 1/b osztályos tanuló III. helyezett, Szabó Rita 1/b osztá-
lyos tanuló IV. helyezett, míg Poczetnyik Luca, 1/a osztályos 
tanulónk VI. helyezett lett. (Felkészítı pedagógusok: Fesetıné 
Dobó Zsuzsa és Kissné Rácz Ildikó) 
Szintén ezen a versenyen Barak László 2/a osztályos tanuló IV. 

helyezést. ért el. A versenyen részt vett még Gyürky Anna és 
Mirkó Kíra 2/b osztályos diákunk is. (Felkészítı pedagógusok: 
Bodnár Éva és Tóth Anikó) 
 
Április 25-én Gyulán bibliai történetmondó versenyen Jóhn 

Eugénia 3. osztályos kisdiákunk a II. díjat hozta el. (Felkészítı 
pedagógus: Batári Judit) 
 
Komplex tanulmányi versenyen vettek részt iskolánk 2. 3. és 

4. osztályosai. 
A 4. osztályosok III. helyezéssel büszkélkedhetnek. A csapat 

tagjai: Loment Viola, Loment Boróka és Nagy Tímea volt. Ezen 
a versenyen külön is értékelték a legjobban teljesítı gyerekeket: 
Loment Viola magyarból II., míg Nagy Tímea matematikából 
III. helyezéssel büszkélkedhet. (Felkészítı pedagógusok: 

Baloghné Pénzes Anikó és Molnár Ferenc) 
A 2. osztályosok tanulmányi versenyén Barak László, Mezı 

Imre és Varga Anita IV. helyen végeztek, mindhárman a 2/a 
osztály tanulói. (Felkészítı pedagógusok: Bodnár Éva és Csatári 
Andrea) 
Május 20-án a 3. osztályosok komplex tanulmányi versenyén, a 

helyi Bethlen Gábor Általános Iskolában magyarból Jóhn Eugé-
nia a II. helyezést mondhatta magáénak. (Felkészítı pedagógus: 
Balláné Bodai Judit) 
 
Május 9-én került sor iskolánkban a területi MAZSI matek 

versenyre, ahol a 2/a osztályos Barak László és Mezı Imre III. 
helyezéssel öregbítette iskolánk hírnevét. 
(Felkészítı pedagógus: Bodnár Éva) 
 
Május 13-án a helyi II. Rákóczi Ferenc Általános iskolában 

Olvasni jó! címmel megyei anyanyelvi versenyt rendeztek, ahol 
iskolánkat 2 csapat képviselte. (két 1. osztályos tanuló és két 2. 
osztályos diákunk). Ezen a versenyen az Király Nikolett és Rácz 
András 1/b, valamit Bársony Zsuzsanna és Gyürky Anna 2/b 
osztályosok csapata V. helyet hozta el.  (Felkészítı pedagógu-
sok: Kathiné Molnár Marianna és Tóth Zsuzsanna) 
Kiss Lajos 7. osztályos tanulónk országos birkózóversenyen 

III. helyezést nyert. 

Versenyeredményeink 

Szeretettel meghívjuk az érdeklődőket 2008. június 22-én, vasárnap 1500 órától a Baltazár Dezső Refor-
mátus Általános Iskola Tanévzáró ünnepségére a templomunkba 
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   („Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket”) 

A SZOLGÁLAT 
Máté 20, 28 
Anyu, nem találok limonádét a hőtıben! – kiabált Teri a 

konyhából édesanyjának, aki a kisöccsét pelenkázta. 
Csinálj magadnak egy pohárral , kislányom, most nem érek 

rá, és te olyan ügyes vagy… 
Persze mindig a Bénike az elsı – nyafogott Teri, és kirohant 

a házból. Az ajtót is bevágta maga után.  
Az anya sóhajtott: 
Mintha két csecsemım lenne, a tizenegy hónapos Bénike és a 

tizennégy éves Teri… 
Néhány nap múlva Balázs, a kilenc éves, kerékpározás köz-

ben elesett és eltörte a bokáját. A kórházban  ellátták, és gipszbe 
tett lábával a heverın ülhetett. Teri nagyon sajnálta az öccsét, és 
vállalta, hogy ápolja. A kicsi eleinte csendben nézte a tv-t, de 
késıbb unatkozni kezdett. Vizet kért, majd egy kis idı múlva 
kekszet. Nemsokára pedig azt mondta: 

Hozz egy könyvet inkább Terike! – Ahogy megkapta máris 
nyafogott tovább: - Jaj, ne ezt add ide, ezt már olvastam! Kérek 
másikat! És igazítsd meg a párnát a hátamnál! 

Teri egy ideig igyekezett öccsét kiszolgálni, de másnap pa-
naszkodott anyjának: 

Balázs olyasmit is kér tılem, amit ı maga is meg tudna tenni. 
Mintha élvezné, hogy tehetetlen, és ı van a figyelem középpont-
jában. Azt kívánja, hogy csakis vele törıdjek! 

Igen, ezt én is észrevettem – válaszolta a mama, majd kis 
mosollyal hozzátette: - de mintha hasonlítana a magatartása va-
lakiére ebben a házban… 

Tudom kire gondolsz anyu! Én is ilyen vagyok, ugye? Min-
dent tıled kérek, pedig magam is megcsinálhatnám. És igaz, 
irigylem, hogy Bénikével annyit foglalkozol. Ez az önzés anyu? 

Igen kislányom! És ha olyan jól megértetted, akkor már fél 
gyızelem! Mert ugye nem akarsz ilyen matatni? 

Nem, nem anyu! De azért, amig Balázs nem tud lábra állni, 
nem hagyom abba az ápolását, legföljebb… 

Majd én is beszélek vele, Terikém! Ám, ha igazán boldog 
akarsz lenni, olvasd el, mi van azon a levelezılapon! –Teri ol-
vasta: „…az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, 
hanem, hogy İ szolgáljon…” (Máté 20,28) 

 
LÉGY  ÖNZETLENEBB! 

A zárba illı kulcs (Evangéliumi Kiadó) 
14-15. old 

Biztosan észrevetted, hogy ennek az újságnak a címe ez: „Testvérek”.  Azokat hívjuk így, akik egy csa-
ládban nınek fel és közösek a szüleik. De azokra is mondjuk, akik Jézusban hisznek. İk a mi hittestvéreink. 
Az istentiszteleteken is így szólítja meg a lelkész az ott levıket: „Kedves Testvérek!” Ez azt fejezi ki, hogy – 
ha nem is vér szerint, de – egy családhoz tartozunk. Isten a mi Mennyei Atyánk, és Jézus a mi legnagyobb 
Bátyánk. Ezért mondta Jézus: „ Aki Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nıvérem és az én 
anyám.” (Márk 3:35) Milyen egy jó család? Olyan „csapat”, ahol biztonságban érzi magát gyermek és fel-
nıtt. Szeretik egymást és tesznek egymásért. Örülnek, valahányszor együtt lehetnek. Milyen jó lenne, ha gyü-
lekezetünk családjában ilyen testvérei lehetnénk egymásnak!  

A Szentírás történetei beszélnek 

nekünk vér szerinti testvérekrıl. 
Párosítsd össze ıket! 

 
Ábel    Benjámin 
 
Jákob   János 
 
József   Kain 
 
Mózes   Ézsau 
 
Jakab   András 
 
Péter    Áron 

A balra látható neveket helyezd el a fen-

ti  keresztrejtvényben!  
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Református családban születtem, drága szüleim harmadik 
gyermekeként. Anyai nagymamám tanított meg néhány nagyon 
szép énekre, sokat énekelgettünk amikor ketten voltunk otthon. 
Akkor olyan csend volt, nyugalom, béke és szeretet. Akkor 
még nem tudtam, hogy miért, hogy mi volt az a gyönyörőség, 
ami akkor és ott áthatott, de éreztem, csoda volt. 

Most már tudom, ott volt velünk, köztünk Isten, hiszen İt 
imádtuk és İ tett boldoggá mindkettınket. Nagymamám sokat 
olvasgatta szép nagy Bibliáját, melyhez én hozzá sem nyúlhat-
tam, annyira féltette. Így távol maradtam a Szentírástól./ kár 
volt / 

Mamám halála után megszakadt a kapcsolat Teremtımmel, 
elszakadt az imafonal. Az énekek ugyan meg- megjelentek em-
lékeimben, de hatásuk már nem volt ugyanaz. Üresnek és árvá-
nak éreztem magam s ez  az őr meg is maradt bennem negyven 
évig. Az az üresség, amit soha nem sikerült megtölteni tarta-
lommal, bár sokat próbálkoztam. 

A nekem szánt rögös úton becsülettel, szorgalommal, mun-
kával igyekeztem helyt állni, ott ahol éppen voltam. Felemás 
igában éltem, de az Úr így is vigyázott rám. Visszagondolva az 
elmúlt évekre, sokszor megtapasztalhattam kegyelmét, szerete-
tét. Eddig nem értettem, utólag látom csak, amit hamarabb kel-
lett volna. Most már tudom, hogy én és a környezı világ volt 
az, ami az útban állt. 

Amikor az őr keletkezett bennem, valami bezárult, véget 
ért. Egy ember eltőnt az életembıl, akire Isten rábízott egy idı-
re. Ezután a teremtett világban ide-oda sodródtam. Mindig ke-
restem valakit, a társat, az embert, azt a kézzel fogható lényt, 
akinek segítségével újra Isten közelébe kerülhetek. Éreztem, 
hogy egyszer ez megadatik nekem. 

A poklok-poklát megjárva halvány fényt láttam derengeni 
az alagút végén. Tudtam, hogy Istennek célja van velem, de 
még légvárakat építettem, melyek újra meg újra összedıltek. 
Bár kijavítani már nem tudtam, de felismertem hibáimat, bőntu-
datom volt. Ez fontos lépés az ember életében. Most már sokkal 
közelebb éreztem magamhoz az Urat. 

Súlyos betegség miatt fél év alatt hatszor kerültem vissza a 
kórházba. Ott adta meg nekem Isten azt a megvilágosodást, 
hogy mindenek felett İ az Úr. Tıle függ az életem, gyógyulá-
som, csak bíznom kell benne szüntelen és úgy szeretni İt, aho-
gyan İ szeret engem. 

Bibliát kaptam ajándékba. Neki láttam olvasni,de nem értet-
tem. Elmentem a templomba hallgatni az igét, hátha jobban 
megértem, mit is vár tılem Isten. Minden alkalommal úgy érez-
tem, hogy éppen rólam, éppen nekem szól a prédikáció. Szíve-
met, lelkemet úgy áthatotta, hogy alig vártam a következı al-
kalmat. Csak a gyülekezet tagjait kissé ridegnek, idegennek 
éreztem. 

Egy alkalommal megszólítottam egy asszonyt, aki olyan 
más volt, mint a többi. Meg is mondtam neki. Igen? – Hát nem 
tudom. – Más lennék? – válaszolta. Olyan szelíden és jóságo-
san mondta, ami azonnal magával ragadott. Tudtam , ı kell 
nekem közeli lelki segítségül. İ élı és kézzel fogható. Ezután 
egész életem s leginkább fájdalmaim ott, azonnal a nyakába 
zúdítottam. Türelmesen végig hallgatott, csak néha ennyit mon-
dott: Hát igen… - igen… Végtelen jóság és megértés volt a 
hangjában és a lelkében. Ma is ı a példaképem, sok jó példával 
jár elıttem. Az imaórára is ı hívott el. Én örömmel jöttem. Jó 
volt újra megtapasztalni azt az áhított csendet, imádkozni, éne-
kelni. Átélni, hogy „ itt van Isten köztünk”. Ezek az elsı napok 
három éve voltak. Amikor nem tudtam menni, jöttek hozzám 
látogatni, igével, verssel s megtöltötték életemet boldogsággal. 
Ami erıt, kitartást és elkötelezettséget adott. ISTEN  MEL-
LETT  DÖNTÖTTEM. 

Hálás vagyok nekik, hogy nem hagytak magamban gyötrıd-
ni. Igaz utat és célt mutatva, két oldalról támogatva, lehajoltak 
hozzám és felemelték lelkemet Istenhez. Testem bár erıtlen, de 
a lélek kész. Már értem és befogadom drága Teremtım szerete-
tét, azt a legkedvesebb Jézus Krisztust, akit feláldozott értem is. 
Könyörögve bocsássa meg bőneimet, kérve járjon elıttem, fog-
ja a kezem, irányítsa gondolataimat, lépteimet, hogy méltó 
gyermeke lehessek. 

Hálás vagyok azért is, hogy megtapasztalhattam, milyen jó 
lelkülető, elkötelezett lelkipásztorokat állított gyülekezetünk 
élére. Szeretetben, békességben, egyetértésben segítsük munká-
jukat, önzetlenül és nem kérkedve, hogy valamennyien tiszta 
szívvel tudjuk építeni Isten országát, a mi közösségünket és 
környezetünket. 

Isten áldjon és óvjon bennünket 
Szeretettel 

Egy gyülekezeti tag, aki nem 
böszörményi születéső 

JÓ  ERİT  MERÍTENI  CSAK  ISTENBİL  LEHET 

WEÖRES SÁNDOR: ÚTRAVALÓ 
Ha arra törekszel, hogy az örök mértéket kövesd: ne botránkozz azokon, kik nem igyekeznek, hanem törekvése-
ik ingadozva ágaznak a sokféle véges és változó mérték között. Ne azt nézd,hogy mijük nincsen, hanem hogy 
mijük van, mert még a legnyomorultabbnak is  van olyan lelki kincse, mely belőled hiányzik. Kifogásolni, fölé-
nyeskedni bárki tud, tanulj, meg mindenkitől tanulni. 

 

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden adományt, süteményt és segítséget, 

amit lelkészbeiktatáshoz a gyülekezeti tagjainktól, a pedagógusoktól és a pres-

biterektıl kaptunk. 
 

Lomentné Szopkó Tünde és Loment Péter lelkészek 
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Szentháromság ideje:  
az egyházi év második fele 
 
Szentháromság vasárnapjával meg-

szakad az üdvtörténeti ünnepeknek az 
a sorozata, mely egymásra épülve te-
matikailag is logikusan épült fel és a 
legtöbb egyházban, ma is él.  

A Szentháromság-ünnepet követı 
vasárnapokat a protestáns egyházi 
naptár egészen Ádventig folyamatosan 
számolja. Amíg az egyházi év elsı, 
„ünnepes”-nek mondott szakaszában 
Isten megváltó tervének megvalósulá-
sát szemléljük, a Szentháromság-
ünnepet követı vasárnapok során min-
denekelıtt az egyház – benne pedig 
mindannyiunk személyes – élete és 
feladatai kerülnek reflektor-fénybe. A 
Húsvét ünnepének aktuális idejétıl 
függıen alakuló, 23-27 vasárnapot 
számláló idıszak elsı felében az egy-
ház növekedése, a misszió és a megté-
rés köré csoportosulnak a kijelölt ige-
szakaszok. 

A 10. vasárnaptól következı vasárnapok összefoglaló témája: a keresztyénség és a keresztyén ember élete, küzdelmei, 
harcai itt e földön, majd az utolsó néhány vasárnap még egy külön egységet alkot. A 241. dicséret dallama jóval régibb a szö-
vegénél. Valószínő, hogy már 1550 körül elterjedt volt. A 4. versét görög szóval doxológiának, azaz dicsıségmondásnak, di-
csıítésnek nevezték, mert a Szentháromságot magasztalja. Elsı verse az Atyaistent, a 2. a Fiút, a 3. Szentlelket, a 4. összefog-
lalása a 3-nak.  

Szentháromság ideje 
241. dicséret 

Kolozsvár, 1744.                                                            Debrecen, 1602. 

2. Szent a mi Urunk, Úr Jézus Krisztus, Kit értünk bocsátál, Kivel megváltál, 
Hogy testünk miatt Lelkünk el ne vesszen. 
3. Szent a Szentlélek, Ki az Atyával Egy és a Fiúval, Aki vigasztal És tanít min-
ket Az örök életre. 
4. Szentség, dicsıség, Légyen tisztesség A Szentháromságnak, Ki uralkodik egy 
Istenségben Most és mindörökké. 

 

Ha a Bibliám lenne a mobilom?Ha a Bibliám lenne a mobilom?Ha a Bibliám lenne a mobilom?Ha a Bibliám lenne a mobilom?    
 
 
Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint ahogy a mobilunkat, 
Mi lenne, ha mindig magunkkal hordanánk? 
Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk érte, ha otthon felejtettük? 
Mi lenne, ha az Igéket úgy igyekeznénk elolvasni, mint az sms-eket? 
Mi lenne, ha ajándékként adnánk? 
Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsıként ezt vennénk elı? 
Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy nem tudunk nélküle élni a mai modern világban? 
Mert a Biblia olyan, mint a mobilunk. Összeköt Istennel, ezáltal is tudunk Vele kommunikálni, 
aki ezen keresztül is válaszol. És miért jobb a Biblia, mint a mobil? Mert soha nem kell a tér-
erı miatt aggódnunk?, ugyanis Jézus Krisztus a kereszthalálával megteremtette a 100%-os le-
fedettséget az egész Földön, és kiontott vérével aláírta azt a szerzıdést, mely örökre szól, és 
állja minden számlánkat, és ingyenesen hívható…  
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Simon A. grafikája 

A BIBLIA ÉVÉBEN 

Szeretettel köszöntjük azokat a testvéreket, akik május 

vagy június hónapban ünnepelték születésnapjukat 

vagy névnapjukat. Isten éltesse ıket! 

A II. HELVÉT HITVALLÁS 
szerzıje Bullinger Henrik (1504-1575) már születése óta 

elhivatott volt erre a munkára. Édesapja 23 évig lelkipásztor 
volt. Fia 17. éves korától a kölni egyetem hallgatója volt, aki 
mohó vággyal tanulmányozta az újszövetségi szentírást, és ol-
vasás közben lelke megvilágosodott, egész valója megváltozott. 
Az egyetem elvégzése után a kappeli kolostorban tanított, anya-
nyelvén tartotta biblia magyarázatait az apát szerzetesek, továb-
bá a szomszédos kantonokból egybesereglett érdeklıdıknek, 
akik nagy örömmel befogadták azt. Hat év kitartó munkája után 
a kappeli kolostor templomából a képeket maguk a szerzetesek 
egymás után eltávolították, a misét számőzték, a szerzetesek 
levetették a csuhát, megnısültek. Tanítása nyomán a környék-
beli tartományokban, kantonokban is ismertté vált református 
hitvallása, ami teljes mértékben hozzájárult ahhoz, hogy mire 
az, az 1566. évi birodalmi ülésre került ismertetésre, azt támo-
gatói aláírásukkal ellátták. Ezzel a mővel a kálvini reformáció 
teljes sikert aratott, mert szertefoszlatta a gyanúsítgatásokat, 
vádakat, mellyel a reformátusokat illették ellenségei. Most a 
hitvallás V. fejezete kerül ismertetésre. 

V. fejezet. 
Hogyan imádjuk, tiszteljük és hívjuk segítségül 
Istent az egyetlen közbenjáró, Jézus Krisztus ál-

tal.   
(Egyedül Istent kell imádni és tisztelni.) Tanítjuk, hogy 

egyedül az igaz Istent kell imádni és tisztelni. Ezt a tiszte-
letet nem osztjuk meg senkivel, Isten parancsolata szerint: 
Az Urat a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj (Máté 
4:10). Bizonyára minden próféta keményen ostorozta 
Izráel népét, valahányszor idegen Isteneket, nemcsak az 
egy Igaz Istent imádták és tisztelték. Tanítjuk, hogy Istent 
úgy kell tisztelni és imádni, ahogy maga tanított bennün-
ket, azaz lélekben és igazságban (Ján. 4:23 .), nem vala-
mely babonasággal, hanem ıszinte szívvel, az ı igéje sze-
rint, nehogy valamikor ezt mondja nekünk: Ki kívánta azt 
tıletek? (Ézsaiás 66:3; Jeremiás 7:22). Mert Pál apostol is 
azt mondja: Isten nem szorul emberi kéz szolgálatára, 
mintha hiányt szenvedne valamibıl;… stb. (Csel. 17:25). 

( Csak Istent kell segítségül hívni az egy Krisztus köz-
benjárásával.) Csak ıt hívjuk segítségül életünk minden 
válságos helyzetében és viszontagságaiban, mégpedig a 
mi egyetlen közbenjárónk és szószólónk, a Jézus Krisztus 
által. Ugyanis világos parancsot kaptunk erre: Hívj segít-
ségül engem a nyomorúság idején, és megszabadítlak té-
ged és te dicsıítesz engem (Zsolt 50:15). De bıkező ígére-
tet is tett nekünk az Úr, mondván: Amit csak kérni fogtok 
az atyától az én nevemben, megadja néktek (Ján. 16:23). 
Valamint : Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfárad-
tatok, és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket 

(Máté 11:28). És minthogy meg van írva: Mi módon hív-
ják segítségül azt, akiben nem hisznek (Róm 10:14)? Mi 
pedig az egy Istenben hiszünk, bizonyára egyedül İt hív-
juk segítségül, mégpedig Krisztus által. Azt mondja az 
apostol: Egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és embe-
rek között, az ember Krisztus Jézus (1 Tim. 2:5). Vala-
mint: Ha valaki vétkezik, van szószólónk az Atyánál, az 
igaz Jézus Krisztus… (1Ján. 2:1) 

    (A szenteket nem kell imádni, tisztelni, segítségül 
hívni.) 

Ezért a dicsıült mennyei lakókat vagy szenteket sem 
nem imádjuk, sem segítségül nem hívjuk, sem ıket az 
Atya elıtt a mennyben szószólóinknak vagy közbenjáró-
inknak el nem ismerjük. Elegendı ugyanis nekünk az Is-
ten és a közbenjáró Krisztus, és nem osztjuk meg mások-
kal az egyedül Istennek és az ı Fiának kijáró tiszteletet, 
amint İ világosan meg is mondotta: Dicsıségemet más-
nak nem adom (és. 42:8). És amit Péter mondott : Nem is 
adatott emberek között más név, mely által kellene nékünk 
megtartatnunk, mint a Krisztus neve ( Csel. 4:12). Akik 
ebben hit által megnyugszanak, azok bizonyára nem ke-
resnek Krisztuson kívül semmit. (A szenteknek kijáró és 
megadandó tisztelet .) De azért nem vetjük meg a szente-
ket, se nem vélekedünk róluk tiszteletlenül. Elismerjük 
ugyanis, hogy ık Krisztus élı tagjai, Isten barátai, akik 
dicsıségesen meggyızték a testet és a világot. Szeretjük 
tehát ıket mint testvéreinket, sıt nagyra becsüljük is , ha 
nem is valamely imádásszerő tisztelettel, hanem róluk 
való tiszteletteljes vélekedéssel és méltó dicséretükkel. 
Utánozzuk is ıket, mert mint hitüknek és jó cselekedete-
iknek utánzói, valamint örök üdvösségüknek osztálytársai 
buzgó óhajtozással és vágyakozással sóvárgunk az örök 
Istennél velük együtt a Krisztusban örvendezni. És ebben 
a kérdésben helyeseljük Szent Ágostonnak ezt az igaz 
vallásról szóló mővében kifejtett véleményét: „Ne legyen 
nekünk vallásunk a megholt emberek tisztelete. Mert ha 
szentül éltek, nem olyanok, hogy ilyen kitüntetést keresné-
nek, hanem azt akarják, hogy mi is azt tiszteljük, akinek 
világossága által örvendeznek azon, hogy mi ugyanazon 
pályabérért futunk. Úgy kell tehát ıket tisztelnünk, mint 
utánzásra méltókat, nem pedig úgy imádnunk, mintha ez-
zel valamilyen vallási kötelességünknek tennénk eleget…”              

   Még kevésbé hisszük, hogy a szentek földi maradvá-
nyait imádni, vagy tisztelni kellene. … 

   Eddig az idézet az V. fejezetbıl. A következı fejezetben 
az isteni gondviselésrıl lesz szó, mely szerint a pogányok véle-
kednek úgy, hogy egyes dolgokat a vak szerencsének és a vélet-
lennek tulajdonítanak.   

Ismertette: Végvári. Tibor 
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Péld.17,5 – Márk. 10,45 – Luk. 9,10 – Ján. 10,10 – Luk. 15 
A testvérek iránti szeretet alapvetıen fontos minden szolgáló 

testvér életében, de nem kevésbé fontos a többi ember felé irá-
nyuló szeretet sem. Salamon azt mondja:” Aki megcsúfolja a 
szegényt, gyalázattal illeti annak Teremtıjét” (Péld.17,5) Isten 
az emberek Teremtıje és senki sem lehet alkalmas az İ szol-
gálatára, aki nem szereti, vagy megveti az embereket. Igaz az 
ember elbukott, de a bukott ember lett a megváltó szeretet tár-
gya és az Úr, aki megváltotta az embert, maga is emberré lett, 
olyanná, mint a többi ember,fokozatosan nıtt fel, a kisgyermek-
kortól a teljes érettségig. És amikor Isten megszerezte magának 
az Embert, aki után vágyott, Fia személyében és felemelte İt a 
jobbjára, akkor jött létre a Gyülekezet: „egy új ember „ İbenne. 

Ha az ember igazán megérti Isten  Igéjét, akkor megérti, 
hogy az „ember” szónak még nagyobb súlya van, mint az „Isten 
gyermekei” kifejezésnek,mert hiszen emberré kell lenni ahhoz, 
hogy Isten gyermekévé váljunk. Rájövünk arra is, az  isteni vá-
lasztás és kiválasztás tárgya egy megdicsıült közösségi ember. 
Amikor meglátjátok, hogy Istennek mi célja az emberrel, hogy az 
ember áll gondolatai középpontjában, és amikor meglátjátok, 
hogy az Úr emberré alázta magát, akkor tudjátok meg igazán 
figyelemre méltatni az embert. 

Alapvetı követelmény minden szolgáló testvér felé, hogy 
érdeklıdjék az ember iránt és nemcsak az emberek egy bizo-
nyos csoportja iránt. „Úgy szerette Isten a világot…” Isten szere-
tetébe minden ember belefér és így kellene ennek lenni nálunk 
is. Érdeklıdésünket ne egyedül Isten gyermekeire korlátozzuk, 
hanem szeretetünket árasszuk szét mindenki felé. 

Sajnos sokan, akik azt állítják magukról, hogy az Úr szolgái, 
soha nem nyitották meg szívüket embertársaik elıtt. Mélyen 
belénk kell ivódni annak, hogy Isten a Teremtınk és mint te-
remtményei, mindnyájan társai vagyunk egymásnak. Ha ezt 
nem így látjuk, akkor mindent el fogunk követni, hogy kihasznál-
juk a másikat. Ha embertársainkkal való kapcsolatunkban csak 
a saját érdekeinket keressük,, akkor Isten szemében a munkánk 
semmit sem ér, bármilyen nagykiterjedéső legyen is az. 

Sok szolgáló testvér magatartása egészen helytelen ember-
társai felé. Tehernek tekintik ıket, néha megsértıdnek azon, mit 
csinálnak már megint, még megbocsátani sem tudnak nekik. 
Hogy lehet, hogy mi, akik természetünknél fogva bőnösök va-
gyunk, még tétovázunk, vajon megbocsássunk-e egy bőnös 
embernek? A Jó Pásztor ott tudta hagyni az egész nyájat, hogy 
megkeresse az egy elveszett juhot,a Szentlélek kutat az egyet-
len elveszett pénzdarab után, és az Atya odasiet, hogy üdvözöl-

je egyetlen elveszett és visszatért fiát. 
Testvéreim, ha látjuk, hogy Isten milyen csodálatosan törıdik 

az emberrel, akkor mi hogyan lehetünk közömbösek embertár-
saink iránt? Értéktelen szolgák vagyunk mindaddig, amíg szí-
vünk meg nem nyílik és látókörünk ki nem tágul. Látnunk kell, 
hogy Isten szemében értéket jelent az ember, látnunk kell a 
Megváltó mővének értelmét. E nélkül elképzelhetetlen, hogy 
olyan gyönge teremtmények, mint te és én, valamiképpen is 
részt vehetünk Isten nagy munkájában. 

Ha nem tudunk úgy élni az emberek között, mint Emberfia,, 
akkor sem Istennek, sem embernek nem szolgálhatunk. Isten 
szolgáinak annyira meg kell üresíteniük magukat, hogy ösztön-
szerően alázatosak lesznek. 

Minden szolgáló testvérnek megvan a maga külön munkája, 
de Isten minden hő szolgáját egyformán mélységesen érdekli az 
ember. Ha nem szereted a bőnösöket, hanem még el is kerülöd 
ıket, akkor milyen eredménnyel hirdetheted nekik az evangéliu-
mot? Visszariad-e egy orvos a betegtıl? Ha azért keressük az 
elveszettet, mert láttuk, hogy Istennek milyen drága minden 
egyes lélek, akkor többé már nem kényszerő kötelességbıl, 
hanem mintegy ellenállhatatlan vonzásnak engedve fogjuk fel-
keresni ıket. Ha magától értetıdın szeretettel közelítjük meg az 
embereket, akkor megtapasztalhatjuk majd, hogy a szolgálat 
határtalanul nagy területe nyílik meg elıttünk és akkor kegye-
lembıl olyan szolgái lehetünk Istennek, akiket fel is tud használ-
ni. 

BÁRCSAK  MINDEN  EMBERI  LÉNYBEN  MEGTALÁL-
HATNÁNK AZT  AZ ÉLİ  LELKET,  AKINEK  HATALMAS  LE-
HETİSÉGEI  VANNAK! 

Milyen másféle érzésekkel néztünk a megváltott emberekre, 
amikor rájöttünk, mi is „polgártársai vagyunk a szenteknek” ! És 
másképpen kell látnunk a megváltatlan embert is, amikor az 
isteni világosság felragyog elıttünk és meglátjuk, valóban tár-
sunk az ember. Akkor már emberszámba vesszük, sıt szeretjük 
és egyetértünk az Úrral, aki szeretné ıket megnyerni magának, 
hogy , ha lehet, Gyülekezete felépítésére való anyagra találjon 
bennük. 

HA  MEGVETJÜK  AZ  EMBERI  LELKET, AKKOR  MÉL-
TATLANOK  VAGYUNK  AZ  EMBERFIA  SZOLGÁLATÁRA, 
MERT  AZ  İ  SZOLGÁI  EMBEREK  SZOLGÁI, AKIK  ÖRÜL-
NEK, HA  EMBERTÁRSAIKNAK  SZOLGÁLHATNAK. 

Watchman Nee: A szolgáló testvér c. könyvébıl 22–27. olda-
lig /részletek/ 

EMBERSZERETİ 

Az evangélium tiszta prédikálása és a sákramentumok he-
lyes kiosztása alkotja a teljes Istentiszteletet, melynek nélkülöz-
hetetlen része a diakónia is. A hit hamis szolgáló cselekedetek, 
vagyis diakónia nélkül. Nélküle egy gyülekezet rideg, olyan mint 
a nap lenne, ha csak fényt sugározna, de meleget nem adna. 

Kálvin a diakóniát két fontos részre osztotta:a munka meg-
szervezése és a rászorulókkal való foglalkozás. 

A diakónia az, amit az egyház, vagyis a Krisztusban élı 
emberek egyenként és közösen a többiekért tesznek. Az egy-
háznak szolgáló egyháznak kell lennie, hiszen Krisztus is szol-
gálatnak tekintette küldetését. Az İ és egyháza diakóniája az 
Istentisztelet és az emberszolgálat teljes egységében valósulhat 
meg. 

Tehát a keresztyén ember küldetése: Isten tisztelete és 
embertársai szolgálata élete minden egyes napján. 

Jézus parancsa: „Te kövess engem!” 
A mindennapi élet számtalan területén bizonyságtévı mó-

don lehetne, kellene ezt a parancsot teljesíteni. Követni İt, be-
leélni a világba az İ szeretetét, tanítását. 

Vajon miért nem így élünk? 
Miért nem így szeretünk? 
Miért vagyunk irigyek? 
Miért vagyunk kicsinyesek, bosszúállók? 
Miért nem tudunk megbocsátani? 
Miért nem cselekedjük a jót? 
Isten könyörüljön rajtunk, újítson meg bennünket, hogy 

Szentlelkétıl vezérelve, benne meggyökerezve, a tıle kapott 
szeretettel tudjunk világítva élni és szolgálni családunkban, gyü-
lekezetünkben, városunkban, környezetünkben. 

 
„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek elıtt, 

hogy lássák jó cselekedeteiteket és dicsıítsék a ti  Mennyei 
Atyátokat.” (Máté 5,16) 

Nagy Sándorné: Úgy ragyogjon a ti világosságotok … 
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 Vasárnap   9 óra  Istentisztelet Templom 
 Vasárnap   9 óra Gyermekóra Bódi ház 
 Vasárnap 11 óra Istentisztelet Vénkert 
 Vasárnap 18 óra Istentisztelet Gyülekezeti terem 
 Hétfı   8 óra Hétkezdı áhítat (nyáron szünetel) Templom 
 Hétfı 15 óra Imaközösség Bódi ház 
 Szerda 10 óra Istentisztelet Fazekas G. Id. Otthona 
 Csütörtök 18 óra Bibliaóra Gyülekezeti terem 
 Péntek 15 óra Bethánia Szöv. Bibliaórája Gyülekezeti terem 
 Hónap 1. vas. 15 óra Istentisztelet Pród 
 Hónap 2. vas. 15 óra Istentisztelet Hajdúvid 

AZ  ÉLET  KÖNYVE 
 
Sok ezer könyv között élek én, 
Vastagon borítják szobám falát, 
s mind mondja, hogyha néha kinyitom 
a maga ilyen vagy olyan igazát. 
Filozófusok, költık, híres írók… 
És érdemes beszélgetni velük: 
de egy könyvet, a legfontosabbat 
nem pótol tudásuk és szellemük! 
 
Mert ez az egy többet ér tízezernél, 
többet a világ összes könyvinél, 
mert általa a Teremtı szent Isten 
és Jézus szava sötét szívünkig ér. 
E könyvben van az Igazság s az Élet, 
s olyan bölcsesség  s olyan biztatás: 
mihez hasonló nincsen e világon 
más könyvben, bár lehet nagy és csodás 

 
mit elmond egy Pláton, vagy más híres író: 
de azt nem mondja, mert nem is mondhatja: 
hogy én vagyok az Út, Igazság, Élet, 
és a világ a fényt én tılem kapja, 
s ha engem követ, az , ha meghal is él. 
Ilyet nem mond a világ többi könyve! 
S ha sokkal jobban hallgatnánk szavára, 
ránk igazabb és békésebb kor jönne. 
 
Mert e könyv nélkül és igazsága nélkül 
Lehet az ember bármennyit tudó. 
Kiszállhat a messze csillagokra, 
de, ha szívében nem fénylik az a szó, 
amit Jézus mond, óhajt és parancsol, 
akkor megint gyıznek a Káinok! 
És jajj nekünk ha tovább az úton 
vezetni nem az İ  Igazsága fog! 

Nádudvari Nagy János 

A BIBLIA 
 
Mily nagyra nıtt a könyvek tengere! 
Fuldoklik benne korunk embere. 
Nem kap igazán éltetı vizet, 
és lélekmentı igazi hitet. 
 
Haldokol csak, bár oly nagy a tudás, 
hogy az már elbővölıen csudás, 
szívében még sincs béke legbelül, 
kiég lassan s hideg lesz, mint az őr… 
 
Pedig van egy könyv a tenger felett: 
az egyetlen, mit pótolni nem lehet 
a többivel, legyen bár millió, 
mert ebbıl hangzik felénk az égi szó, 
 
az éltetı, az örökre igaz, 
minden bánatra és gyászra vigasz, 
mert ez nem ember, hanem Isten szava: 

Nádudvari Nagy János 

Sokakkal megtörtént már, akiknek a kezébe Biblia került, 
hogy a lelki halálból életre támadtak, vagyis kapcsolatba kerül-
tek Istennel, hit ébredt a szívükben. S aki újra meg újra úgy ve-
szi a kezébe mint Isten szavát, s kész annak engedelmeskedni, 
annak mindig megújul a hite s az élete. 

Ezen kívül azonban azt is megfigyelhetjük, hogy ahol a bibli-
ás kegyesség általános volt, ott „ a szellem napvilága „ is bera-
gyogott a házak ablakán. Veress Péter szerint a magyar nép 
akkor volt igazán mővelt, amikor rendszeresen olvasta a Bibliát. 
Mert –  Isten nem csak új életet és felülrıl való bölcsességet ad 
a benne hívıknek az İ igéjén keresztül, hanem a Biblia tanul-
mányozása gondolkodni is tanít,szellemileg nyitottá s egyben 
kritikussá is tesz, a megértett  Igének való engedelmesség pe-
dig lelkileg fiatalon tartja az embert. 

Sıt: ahol bibliás kegyes fejedelmek, államférfiak a közéletbe 

is beengedték a Szentírás szellemét, ott a kultúrára, politikára, 
gazdaságra,  egy egész nép életére hatott ez jótékonyan. Erre 
Erdélytıl az Egyesült Államokig több szép példát lehetne említe-
ni. 

Így volt ez a bibliai korban is. Jósiás király reformjait a meg-
talált Biblia ( Móz. 5. Könyve) indította el (2Kir. 22.).Ezsdrás 
idejében az újra elıvett és nyilvánosan felolvasott Biblia  nem-
csak Istenhez fordította vissza az embereket, hanem egymás-
hoz is, és a hitbeli megújulásból különféle szociális intézkedések 
is eredtek, amik nemzet- megtartó jelentıségőek voltak (Neh. 8 
és 10) 

Évezredek tapasztalata mutatja,hogy bizony „ boldogok akik 
az Úr törvény szerint élnek”(Zsolt. 119,1), s s utódaikkal is akkor 
teszik a legnagyobb jót, ha ık maguk „ félik az Urat, és paran-
csaiban igen gyönyörködnek” (Zsolt. 112)        Írta: Cseri Kálmán 

A BIBLIA ÉVÉBENA BIBLIA ÉVÉBENA BIBLIA ÉVÉBENA BIBLIA ÉVÉBEN                LELKI  MEGÚJULÁSUNK  ÉS  A  BIBLIA 

Lapzárta: augusztus 10.Lapzárta: augusztus 10.Lapzárta: augusztus 10.Lapzárta: augusztus 10.    


