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hogy szentlelkével eltelve a béke 

és a kiengesztelıdés 
eszköze legyél! 

 
Simon András 

A Hajdúböszörményi Bocskai téri református gyülekezet hírlevele 
2008 március-április 

„Ó mily szép és mily gyönyörőséges, ha a 
 
 

 
 

 
 
 

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

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

Áldozócsütörtök 
„Szent nyomdokodba lépve…” 

 
Apostolok Cselekedetei 1,9-11 
Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhı 

takarta el ıt a szemük elıl. Amint távozása közben feszülten 
néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhá-
ban, és ezt mondta: „Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé 
nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tıletek a mennybe, úgy jön el, 
ahogyan láttátok ıt felmenni a mennybe.” 

 
 
Ha valaki pocsolyába lép, majd továbbmegy, a lábnyoma 

még sokáig látszik az aszfalton. Az erdıben, ha nem is látjuk az 
ızet, nyulat, vaddisznót, nyomaikat észrevehetjük. Amikor most 
arra gondolunk vissza, hogy Jézus „felment a mennyek-
be” (Apostoli Hitvallás) áldozócsütörtökön, akkor azt se feledjük, 
hogy nem nyom nélkül tőnt el.  Habár testi valójában nem lát-
juk, de az életben sok lábnyoma itt van. Velünk van, amikor 
Bibliánk lapjait olvasva éppen nekünk van mondanivalója. Ve-
lünk van barátainkban, szüleinkben, segítségre váró emberek-
ben, olyanokban, akiket szeretünk, s olyanokban, akik szerete-
tünkre várnak (Máté 25,31-46). Vannak helyek, ahol még csak 
keressük a nyomokat, s azt kérdezzük, hol lehet ı ebben a hely-
zetben? 

A mennybemenetel ünnepe ezért örömhír számunk-
ra. Örülünk annak, hogy nem kell egyedül lennünk egyetlen 
percig sem. Akkor sem, ha úgy érezzük, hogy senki sem ért 
meg. Akkor sem, amikor tömeg vesz körül, mégis mindenki ide-
gen. Akkor sem, ha rossz napok jönnek, mert a jó és a rossz 
napok egyaránt Isten jelenlétében zajlanak. Nyomait látva bizta-
tást kapunk. 

De az áldozócsütörtök ünnepe feladat is számunkra. 
Ezt kiolvashatjuk a kérdésbıl, amit a két fehér ruhás alak szege-
zett a tanítványoknak Jézus eltávozásakor: „miért álltok itt az ég 
felé nézve?” (Ap.Csel.1,11) azaz miért álltok tétlenül, elmene-
külve a valóság elıl, csak szemlélve a túlvilág nagyszerőségét? 
Urunk útnak indít minket. Feladatot ad, hogy segítsünk mások-
nak, hogy ık is meglássák, tapasztalják jelenlétét, eligazító nyo-
mait földi világunkban, gyülekezetünkben.  Mennybemenetel 
ünnepére készülve kérjük együtt: 

 
„Hő pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. 
E földi útvesztıben  te mutass jó utat: 
Szent nyomdokodba lépve, a menny felé megyünk, 
Ó hallhatatlan Ige, vezérünk, Mesterünk.” 
229. dicséret 1. vers  

Lomentné Szopkó Tünde lelkész 

„A döntés meghozatala, hogy anyává válj, semmihez nem mérhetö: örök idöre „A döntés meghozatala, hogy anyává válj, semmihez nem mérhetö: örök idöre „A döntés meghozatala, hogy anyává válj, semmihez nem mérhetö: örök idöre „A döntés meghozatala, hogy anyává válj, semmihez nem mérhetö: örök idöre 

vállalod, hogy a szíved szüntelenül a testeden kívül örködjön valaki fölött.” vállalod, hogy a szíved szüntelenül a testeden kívül örködjön valaki fölött.” vállalod, hogy a szíved szüntelenül a testeden kívül örködjön valaki fölött.” vállalod, hogy a szíved szüntelenül a testeden kívül örködjön valaki fölött.” ----    
Elizabeth StoneElizabeth StoneElizabeth StoneElizabeth Stone    

Mennyei Atyánk gazdag áldása legyen az édesanyákon és nagymamákon!Mennyei Atyánk gazdag áldása legyen az édesanyákon és nagymamákon!Mennyei Atyánk gazdag áldása legyen az édesanyákon és nagymamákon!Mennyei Atyánk gazdag áldása legyen az édesanyákon és nagymamákon!    

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját Loment Péter megválasztott lelkipásztor Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját Loment Péter megválasztott lelkipásztor Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját Loment Péter megválasztott lelkipásztor Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját Loment Péter megválasztott lelkipásztor 
lelkészbeiktató ünnepi istentiszteletére, melyet május 25lelkészbeiktató ünnepi istentiszteletére, melyet május 25lelkészbeiktató ünnepi istentiszteletére, melyet május 25lelkészbeiktató ünnepi istentiszteletére, melyet május 25----én vasárnap du. 3 órai kezdettel én vasárnap du. 3 órai kezdettel én vasárnap du. 3 órai kezdettel én vasárnap du. 3 órai kezdettel 
tartunk a Hajdúböszörmény Bocskai téri Református Templomban.tartunk a Hajdúböszörmény Bocskai téri Református Templomban.tartunk a Hajdúböszörmény Bocskai téri Református Templomban.tartunk a Hajdúböszörmény Bocskai téri Református Templomban.    

A Presbitérium nevében: 
 Loment Péter lelkész és Szabó Márton gondnok 
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Kedves testvérek! 
A „SZERETETKÖZEL”-ben  missziói lap átalakult gyülekezeti lappá. Nagy szükség van arra, hogy a gyü-
lekezetbe, az iskolába és a városba is minél több információ juthasson  el a gyülekezet életérıl, alkalmakról, 
lehetıségekrıl és nem utolsó sorban Isten igéjérıl. 
A cím is megújul, mivel a régi címet szeretném eltenni, megtartani, hátha valamikor még lesz lehetıség újra 
indítani. 
Fogadjuk szeretettel a Bocskai tér megújult gyülekezeti lapját! 

Március 21Március 21Március 21Március 21----én, pénteken este 6 órától gyülekezeti ter-én, pénteken este 6 órától gyülekezeti ter-én, pénteken este 6 órától gyülekezeti ter-én, pénteken este 6 órától gyülekezeti ter-
münkben felolvasó estet tartottunk , melyen János evan-münkben felolvasó estet tartottunk , melyen János evan-münkben felolvasó estet tartottunk , melyen János evan-münkben felolvasó estet tartottunk , melyen János evan-
géliuma alapján, Krisztus Szenvedéstörténetét olvasták géliuma alapján, Krisztus Szenvedéstörténetét olvasták géliuma alapján, Krisztus Szenvedéstörténetét olvasták géliuma alapján, Krisztus Szenvedéstörténetét olvasták 
fel a testvérek.fel a testvérek.fel a testvérek.fel a testvérek.    
Az egyes részek között egyAz egyes részek között egyAz egyes részek között egyAz egyes részek között egy----egy oda illő éneket énekel-egy oda illő éneket énekel-egy oda illő éneket énekel-egy oda illő éneket énekel-
tünk. Azt hiszem valamennyiünk nevében mondhatom tünk. Azt hiszem valamennyiünk nevében mondhatom tünk. Azt hiszem valamennyiünk nevében mondhatom tünk. Azt hiszem valamennyiünk nevében mondhatom 
maradandó élmény volt számunkra.maradandó élmény volt számunkra.maradandó élmény volt számunkra.maradandó élmény volt számunkra.    

 

Március 15-én, szombaton de. 9 órától Nemzeti 
ünnepünkön , ünnepi  Istentiszteletet tartot-
tunk,melyen valamennyi felekezet képviselte magát 
és a város vezetıi is. Istentisztelet után az Ady térre 
vonultak át a résztvevık koszorúzásra. 

Április 23-án, Húsvét elsı napján úrvacsorai asztalközösségbe 
hívogattuk a testvéreket. 

Húsvét második napján öt felnıtt és három kisgyermek vette fel a 
keresztség sákramentumát. 

2008. március 30-ai Családi vasárnapon iskolánk kóru-
sának színvonalas mősorát hallgatta a gyülekezet. 
(Felkészítı pedagógus: Tóth Anikó. Zongorán kísért: Sza-
badi Árpád tanár) 

Családi vasárnap volt március 9-én templomunkban. A 2.a 
osztályosok szolgáltak mősorral, melyet a gyülekezet tagjai is 
szívesen hallgattak. (Felkészítı tanítók: Bodnár Éva és Csatári 
Andrea) Iskolánk tanulói, akiknek eddig nem volt lehetıségük, - 
Isten és a jelenlevık elıtt – tettek fogadalmat. 

Családi vasárnapok 



3 

 

  

Gyülekezeti Stratégia 2008-2013 
 
Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten 

adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, 
hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet, és aki ön-
töz: egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fárado-
zásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig 
Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. 

1Kor. 3,6-9 
 
Ezzel a meglepı címmel keltettük fel presbitereink érdek-

lıdését január 19.-én, amikor Berekfürdın tartottuk évkezdı 
presbiteri ülésünket. Ez nem egy szokásos presbiteri ülés volt 
éjszakába nyúló beszélgetéssel és vitával, hanem egy presbi-
teri csendesnap. Ennek a csendesnapnak a legfontosabb 
célja az volt, hogy Gyülekezetünk jövıjérıl közösen gondol-
kodjunk és álmodjunk. 

Kora reggel indultunk busszal, és útközben Karcagon 
megálltunk, hogy megnézzük a karcagi gyülekezet új gyüleke-
zeti centrumát, melyben templomi szépségő gyülekezeti terem 
is helyet kapott, szépen kialakított csoportszobák voltak a kü-
lönbözı bibliakörök számára, és az örvendetesen gyarapodó 
iskolának sok tantermet is építettek. Aki ott volt, mind úgy só-
hajtott fel, hogy bárcsak nekünk is lehetne hasonló itt Böször-
ményben! 

Megérkezve a berekfürdıi Megbékélés Házába áhítattal 
kezdtük csendesnapunkat, majd részletesen végigtárgyaltuk 
az elmúlt év zárszámadását. 

Az ebéd áldásaival feltöltekezve folytattuk csendes-
napunkat, és arra kerestük a választ, hogy mi a „Gyülekezeti 
Stratégia 2008-2013”? 

 
Mit is jelent ez számunkra? 
Aki szívén viseli Gyülekezetünk sorsát, láthatja, hallhatja, 

hogy hétrıl hétre többféle gyülekezeti alkalom van (különbözı 
bibliaórák, hittanórák sok iskolás csoportban, 4 konfirmációi 
csoport, istentiszteletek, stb.). Ezek mind (és még sok más is) 
az élet jelei. De azt is láthatja, hogy ennek ellenére nehezen 
halad, fejlıdik a Gyülekezet. Mintha a csoportok nem „egy 
irányba húznák a szekeret”, vagy lehet, hogy nem is mindenki 
húzza azt a bizonyos szekeret. 

Ezért van arra nagy szükség, hogy kijelöljünk egy távlati 
célt, melyet Isten segítségével szeretnénk elérni, megvalósíta-
ni. 

A stratégiai gondolkodás ezt hivatott segíteni: 
• Mit akarunk közösen elérni? 
• Hogyan akarjuk elérni? 
• Mennyi idı alatt akarjuk elérni? 

Ha ezekre a kérdésekre helyesen válaszolunk az Ige 
alapján, akkor mindent ennek kell alávetni. Akkor minden 
egyes gyülekezeti tagnak – gyereknek és felnıttnek, aktív-
nak és nyugdíjasnak – ezen kell együtt munkálkodnia. 

Vigyázzunk, hogy ne keverjük össze az eszközöket a cé-
lokkal! Pl. nagyon fontos a templom felújítani, de ez önmagá-
ban mégsem lehet cél, mert Krisztus sehol sem mondta, hogy 
„építsetek nagy épületeket”, vagy „renováljatok templomokat”. 
Viszont mondta, hogy hirdessétek az evangéliumot az embe-
reknek. Tehát a templomfelújítás azért nagyon fontos, hogy 
gyülekezetünk méltóképpen betölthesse a küldetését. 

Az sem lehet cél, hogy növekedjen a gyülekezet, hiszen 
amikor egy kisgyermek megszületik, akkor a szülıknek nem az 
a célja, hogy „növesszék” a gyermeket, hanem, hogy az 
egészséges élethez mindent megadjanak gyermeküknek, és 
az a gyermek növekedni is fog. Így a gyülekezetben is az a 

fontos, hogy éljen, és az életéhez szükséges minden 
„táplálékot” megkapjon, és ahogy az Ige mondja, Isten adja a 
növekedést a Gyülekezet számára is. 

Ahhoz, hogy az Ige alapján megérthessük a Bocskai téri Re-
formátus Egyházközség küldetését, meg kell vizsgálni jelenlegi 
helyzetünket, számba kell venni azokat a dolgokat, melyekben jól 
végezzük feladatunkat és azokat is, melyeket nem jól csinálunk. 
Tudatosítani kell, hogy miben erıs a Gyülekezetünk, és azt is, 
amiben gyenge. 

 
Presbiteri csendesnapunkon 4 pontban foglaltuk össze Gyü-

lekezetünk küldetését: 
1. Bibliai gyökerek megismerése és Krisztus követése (Jer. 

6,16a „Így szól az ÚR: Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, 
kérdezısködjetek az ısi ösvények után, melyik a jó út, és 
azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek!”) 

2. Isten kegyelmének és szeretetének sokszorosítása (minél 
több embernek adjuk tovább, annál inkább teljesítjük Krisztus 
missziói parancsát), Mt 28,19-20 „Menjetek el tehát, tegyetek 
tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve ıket az Atyának, a 
Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva ıket, hogy meg-
tartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek”; 

3. Családok bekapcsolása a Gyülekezetbe (ApCsel 16,31 
„Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad 
népe!”) 

4. Közösségépítés (1Jn. 1,3 „mit tehát láttunk és hallottunk, azt 
hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen ve-
lünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ı 
Fiával, a Jézus Krisztussal.”) 
 
Ez az a küldetés, melyet Isten ránk terhelt, ennek kell alávet-

ni mindent. Folyamatosan fel kell tennünk a kérdést: „Ez az alka-
lom hogyan segíti a Gyülekezetet küldetése teljesítésében?” Ez 
az építkezés, felújítás mennyire fogja segíteni, hogy Gyülekeze-
tünk elvégezze Istentıl kapott feladatát? 

Azokat a missziói területeket kell erısíteni, amik segítenek 
bennünket, hogy elérjük a célunkat. Ha pedig valami nem segíti 
ezeknek a céloknak az elérését, vagy egyenesen hátráltat ben-
nünket, akkor el kell azon gondolkodni, hogy érdemes-e azt to-
vább folytatni? 

 
Azt mondjuk, hogy ezek nagy álmok? Talán meg sem lehet 

ıket valósítani?! 
 
Valaki egyszer azt mondta: „Merjünk nagy dolgokat álmod-

ni, és higgyük, hogy Isten képes nagy dolgokat cselekedni!” 
Pál apostol pedig azt helyezi szívünkre: „Isten az, aki mun-

kálja bennetek mind az akarás, mind a cselekvést az ı tetszésé-
nek megfelelıen. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek min-
dent.” Fil 2,13-14 

Aki figyelmesen szemléli Gyülekezetünk életét, az láthatja, 
hogy néhány dolog változott. Vannak változások az istentisztele-
teken, az református iskola és a gyülekezet közötti kapcsolatban, 
és még néhány dologban. Ezek a változások már azért vannak, 
hogy Gyülekezetünk egységesebb legyen, gyülekezeti tagjaink 
legyenek szolgáló tagok, minden egyes közösség a Gyülekezet 
egészét építse létével és szolgálatával. Hisszük, hogy ez a gyüle-
kezet élı és szolgáló közösséggé tud kovácsolódni, és betölti 
Istentıl kapott küldetését. 

 
Loment Péter lelkész 
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Május 1.    de. 9 óra Áldozócsütörtök 

Május 4.    de. 9 óra  Anyák napi családi istentisztelet 

Május 7-10.    du. 6 óra  Gyülekezeti Terem Bűnbánati istentisztelet
(szerda - szombat) 

Május 11.    de. 9 óra  Konfirmációi fogadalomtétel és Úrvacsora  

Pünkösd 1. nap      a templomban 

     de 11 óra  Vénkertben  

     du. 3 óra  Pród 

     du. 6 óra  Gyülekezeti Terem 

Május 12.    de. 9 óra  Ünnepi istentisztelet a templomban 

Pünkösd 2. nap 

     du. 3 óra  Hajdúvid 

Május 25.    du. 3 óra  Loment Péter lelkész beiktatása ünnepi isten-
        tisztelet keretében  
        (A szeretetvendégségre sütemény-felajánlásokat kö-
        szönettel elfogadunk) 

Beszámoló a Nyugati temetı átvételérıl 

Örömmel adunk hírt arról, hogy 2008. április 
1-én a Kálvin téri és a Bocskai téri gyülekeze-
tek átvették a Nyugati temetıt.  
Egy hosszú, több éven keresztül zajló tárgya-

lássorozat ért ezzel véget. Az államosítás során 
elvett egyházi temetıt a magyar állam visszaadta 
a gyülekezeteknek, ugyanakkor Hajdúböször-
mény városát az állam 53 millió forinttal kártala-
nította. Így a várost semmilyen kár nem érte ez-
zel kapcsolatosan. 
A két gyülekezet a temetı üzemeltetésére egy 

gazdasági társaságot hozott létre. A Paraklétosz 
Kft. végzi a temetı üzemeltetését. A Kft.-t Luk-
ácsi Zsuzsa vezeti. A Kft. székhelye a temetıben 
van. A Paraklétosz Kft.-rıl fontos azt elmon-
dani, hogy nemcsak a temetı üzemeltetését 
végzi, hanem teljes körő szolgáltatást is nyújt.  
Így vállalja az elhunytak szállítását városon 

belül és kívül, kegyeleti eszközök árusítását, és 
a teljes körő ügyintézést is. 

Akik az elmúlt napokban megfordultak a te-
metıben, bizonyára látták, hogy megszépültek a 
ravatalozók, a folyamatban van a felvételi iroda 
felújítása is, melyben egy bemutatóterem is ki-
alakításra kerül. Sikerült vásárolni 2db kegyeleti 
gépkocsit is. 
Bízunk abban, hogy ezek a nagyobb, és szá-

mos kisebb változtatás segíteni fogja a gyászoló 
családokat és a temetıbe látogatókat.  
Ezúton szeretnénk jelezni, hogy minden ne-

mő temetéssel és temetkezéssel kapcsolatos 
ügyet a Paraklétosz Kft. intéz, melynek szék-
helye a temetı területén található. Így nem 
szükséges semmilyen más ügyintézı és szolgál-
tató segítségét és szolgáltatásait igénybe venni. 

 
Hasznos telefonszámok:  

06 (20) 493-0506 Lukácsi Zsuzsa ügyvezetı 
06 (20) 428-0823 Bodnár Klára felvételi iroda 
06 (52) 371-208 Temetı felvételi iroda  
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VETÉLKEDİ „KÉT TEMPLOMBAN EGY-HÁZBAN” CÍMMEL! 
 
A Biblia évében a Bocskai téri Református Egyházközség vetél-
kedıt hirdet a két helyi (Kálvin téri és Bocskai téri) Református 
Gyülekezetek tagjai között. 
Három kategóriában lehet versenyezni: 
1. Bibliaismeret 
2. Pingpong 
3. Foci 
 
1.Bibliaismeret kategóriában 6-8 fıs csapatok jelentkezését vár-
juk. Mindkét gyülekezetbıl több csapat részvételére is számí-
tunk. A Csapatok vegyes életkorúak legyenek (Pl. egy nagy-
család, vagy osztálytársak a szüleikkel, vagy egy utcabeliek)! 
A vetélkedı témája: Márk evangéliuma és Jónás könyve. Eze-
ket a bibliai könyveket kell ismerni. A felkészüléshez a Biblián 
kívül mást használni nem szükséges. 
2.Pingpong kategóriában 
3.Foci kategóriában 
Mindkét gyülekezet állítson össze egy-egy csapatot. 
 
Nevezni és érdeklıdni lehet: az egyházközségek lelkészi hiva-
talaiban. 
 

A vetélkedı tervezett idıpontja:  
2008 április 27. 15 óra 

Helye: Református Általános Iskola 
 

 
********************************** 

 
FIGYELEM! 

GYÜLEKEZETI TÁBORT SZERVEZÜNK! 
 

VÁRJUK A JELENTKEZİKET! 
 
Július 14.-tıl 21.-ig Telkibányára szervezünk kicsiknek és 
nagyoknak gyülekezeti tábort (7 nap 6 éjszaka). Szeretettel vár-
juk az egészen apróktól az idısekig gyülekezetünk tagjait. 
Kb. 70-80 fı tarthat velünk. 
A tábor célja: Kapcsolatépítés, hitünk erısítése, lelki-testi fel-
frissülés. A nagy tábor a gyülekezetépítés fontos eszköze lehet! 
A táborhely festıi szépségő dombtetın van, szemben a reformá-
tus templommal, egy régi kápolna és ispotályrom közelében. A 
szállás kıépületben lesz, melynek komfort fokozata, tisztasága, 
elhelyezése, udvara alkalmas kisgyerekes családok, vagy idısek 
nyaraltatására is. A 2,4,5 és 6 ágyas szobákhoz 9 db fürdıszoba 
és WC tartozik. A szobák földszinten és elsı emeleten találhatók. 
A táborhely udvara zárt. 
A napi háromszori étkezést a tábor területén lévı ebédlıben 
fogyaszthatjuk el, ahol mindannyian egyszerre elférünk. 
Az utazás autóbusszal lesz. 
A reggeli közös éneklés után közös Igei bevezetı után kisebb 
csoportban beszélgethetünk tovább. Délutánonként nagyszerő 
kirándulás, sport, játék, kézmőves program, vetélkedı lehetséges. 
Esténként áhítat és közös énektanulás a református templomban. 

Várható költsége: 
• Felnıtteknek: 25.000,- 
• diákoknak: 20.000,- 
• a most konfirmáltaknak: 15.000,- (ez missziói célú támo-

gatás) 
• További 20% támogatást szeretnénk adni akkor, ha egy 

családból többen jönnek. 
• A még nem iskolás gyerekeknek: 15.000,- 
 

Akinek anyagi lehetısége megengedi, és ezért hálás, juttassa 
el adományát a Lelkészi Hivatalba. Ez a támogatás talán olyan 
gyermekeket, idıseket, családokat is eljuttathat nyaralni, akiknek 
egyébként nem lenne rá módjuk. Így tapasztalhatjuk meg együtt 
Isten áldását és egymás szeretetét! 
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                                     (a Baltazár Dezsı Református Iskola életébıl) 

 Nyílt nap és Beiratkozás 
Kétnapos Nyílt napot tartottunk az iskolánkban, mely-

nek, elsı napján az érdeklıdı óvodásokat és szüleiket vár-
ták leendı tanítóik. Másnapján az osztályokban folyó mun-
kát nézték meg az adott osztályba járó gyermekek hozzá-
tartozói. 
Március 31- április 2. között iratkoztak be a leendı elsı-

seink. 

Egyházkerületi verseny az iskolában I. 
A Baltazár Dezsı Református Általános Iskola matema-

tikaversenyt rendez a Tiszántúli Református Egyházkerü-
let református általános iskolák 2. osztályosai számára, 
MAZSI MATEK címmel. A 3., nyilvános forduló – peda-
gógusoknak- szakmai nappal együtt kerül megrende-
zésre, ahová iskolánként 2-2 tanuló fog együtt, párban 
munkálkodni. A versenyt 2 levelezıs forduló elızött meg. 
A május 9-ei versenyre 12 csapat nevezett be.  

Ismét A padlás 
Ez alkalommal nem kellett messzire mennie annak a félszáz ér-
deklıdınek az iskolánkból, akik februárban a nyíregyházi Mandala 
Színház mővészeinek játékát élvezték. A Sillye Gábor Mővelıdési 
Ház színháztermében tapsolhattak a Rádiósnak, a Lámpásnak és a 
többi szereplınek. 

 

Szeretettel várjuk az érdeklıdıket: 
◊ 2008. április 26-án, szombaton a Sillye Gábor Mővelıdési 

Központ színháztermében, ahol iskolánk tanulói lépnek színpadra.  
 

◊ Május elsı vasárnapján Családi vasárnappal egybekötve az 
édesanyákat és a nagymamákat ünnepeljük a templomban. 

Február elején a városi mesemondó versenyt 1. és 2. osztályosok-

nak rendezték, ahol iskolánk több tanulója is képviselte az iskolát. Közü-

lük a következı tanulók értek el szép eredményeket: 

☺Csóka Lilla 1/a osztályos tanuló különdíjat nyert (Felkészítı 

tanító: Csóka Lászlóné) 

☺Pócsi Petra Leona 1/b osztályos tanuló III. lett. (Felkészítı taní-

tó: Kathiné Molnár Marianna) 

 ☺Varga Anita 2/a osztályos tanuló III. helyezett lett. (Felkészítı 

tanító: Csatári Andrea) 

Tégláson került sor a Babszem Jankó Megyei Mesemondóver-

senyre. Tanulóink közül az alábbi gyerekek öregbítették iskolánk 

hírnevét: 

& Csóka Lilla 1/a osztályos tanuló II. helyezést ért el (Felkészítıje: 

Csóka Lászlóné) 

& Jóhn Eugénia 3. osztályos tanuló a különdíjat hozta el 

(Felkészítı tanítója: Balláné Bodai Judit) 

& Jóhn Szimonetta 4. osztályosunk is a különdíjat mondhatja 

magáénak (Felkészítı tanítója: Molnár Ferenc) 

A városi Biológiai enciklopédia könyv- és könyvtárhasználati 

versenyen III. helyezett lett: Fekete Petra 8. osztályos tanuló. 

(Felkészítı pedagógus: Preku Erzsébet) 

Február 23-án Bökönyben, a területi szabadfogású birkózó verse-

nyen Kiss Lajos -7. osztályos- a serdülı 38 kg-os súlycsoportban IV. 

lett. 

Március 14-én a helyi iskolák között megrendezésre került interak-

tív vetélkedın iskolánk elıkelı II. helyen végzett. A televíziós vetél-

kedın a 7. és 8. osztályosok élı adásban oldották meg a feladatokat, 

melyek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hajdúböszörményi 

és debreceni eseményeit állították középpontba. 

Március 15-én a Diósgyırben megrendezett területi diákolimpián 

szabadfogásban Kiss Lajos 7. osztályos tanuló II. helyen végzett. Így 

bejutott az országos diákolimpia döntıjébe. 

A városi mezei futóversenyen Balogh Dániel 5. osztályos tanuló 

III. helyezettként ért a célba. (Testnevelıje:Poczetnyik Csaba) 

A Simonyi Zsigmond Megyei Helyesíró Versenyre bejutott Ber-

talan Petra 5. osztályos és Kathi Sándor 7. osztályos tanulók. 

(Felkészítı tanáruk: Borossné Kiss Szilvia) 

Iskolánk 5.-6. osztályos fiúi labdarúgásban a városi diákolimpián 

IV. helyezést értek el. Szintén fociban a 3.-4. osztályos fiúk is a IV. 

helyet hozták el. (Mindkét csapatot Poczetnyik Csaba testnevelı tanár 

készítette fel.) 

„Tiszán innen - Dunán túl” országos népdaléneklési verseny 

megyei fordulóján Bodai Boglárka 8. osztályosunk I. helyezésével 

bejutott az országos versenyre. Az országos versenyen ezüst minısítést 

ért el. 

Az Apáczai Kiadó által rendezett 10. (jubileumi) Megyei Népdal-

éneklési versenyen III. helyezést ért el Bogi. 

Versenyeredményeink 

Az 1848-49-es 
forradalomra és 
szabadságharcra 
emlékeztek isko-
lánk tanulói a 
templomban márci-
us 14-én. Ez alka-
lomból az 5. osztá-
lyos diákokat 
Nagyné Mezı Esz-
ter és Szabó Tünde 
tanárok készítették 
fel. 

Húsvétváró a 
„Palántával” 
A Palánta Egyesület 
tagjai már sokadik 
alkalommal adtak elı 
bibliai történettel, 
énekkel és beszélge-
téssel egybekötött 
délutánt az alsósaink-
nak húsvét elıtt. 

Megemlékezés 
Az 1848-49-es 
forradalomra és 
szabadságharcra 
emlékeztek isko-
lánk tanulói a 
templomban márci-
us 14-én. Ez alka-
lomból az 5. osztá-
lyos diákokat 
Nagyné Mezı Esz-
ter és Szabó Tünde 
tanárok készítették 
fel. 

Megemlékezés 
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   („Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket”) 

A felsısök febr. 22-én, iskolai diszkó keretében búcsúztat-
ták a telet. 

Másnap egy új helyszínen – a városi sportcsarnokban- 
öltöztek különbözı jelmezekbe iskolánk bátor tanulói. A sok 
jelmezes felvonuló között a bohóctól a boszorkányon keresztül 
a „zöldségekig” csak a fantázia szabott határt az öltözékeknek. 
Csoportos és egyéni fellépık közül bizony hosszadalmas tana-
kodás után született meg a zsőri véleménye. (A zsőriben isko-
lánk jelenlegi és elballagott diákjai mellett a pedagógusok és a 
szülık egy-egy képviselıje is „dolgozott”) A büfében szorgos 
szülıi kezek készültek az éhes és szomjas „farsangolók” ki-
szolgálására. 

A tombolasorsolásra sok felajánlást kaptunk. A fıdíjak 
között több torta is szerepelt. 

A befolyó összeggel a Diák-
önkormányzat programjait 
támogatjuk. 
 
Köszönjük mindazoknak a 
felajánlását, segítségét, 

részvételét, akik megtisztel-
tek bennünket  iskolánk far-

sangján. 
A Diákönkormányzat 

Farsang 

 
 
 

                                     (a Baltazár Dezsı Református Iskola életébıl) 

Ha követed a nyíl útját, megtudod, 
mivel búcsúzott Jézus a tanítványai-

tól Áldozócsütörtökön.  

→ 

Ha megfejted a rejtvényt, közelgı 
egyházi ünnepünk nevét kapod meg 

a függıleges sorban. 

↓ 

1. Saul új neve. 
2. A Jézusban hisz. 
3. Az evangélisták száma. 
4. Jézus születésének ünnepe. 
5. Hányadik parancsolat a „Tiszteld apádat és 

anyádat”? 
6. …és Gomorra. 
7. İ gyızte le Góliátot. 
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Március 2Március 2Március 2Március 2----án vasárnap, Istentisztelet után felnőtt konfirmációra, felnőtt keresztelésre és konfirmáci-án vasárnap, Istentisztelet után felnőtt konfirmációra, felnőtt keresztelésre és konfirmáci-án vasárnap, Istentisztelet után felnőtt konfirmációra, felnőtt keresztelésre és konfirmáci-án vasárnap, Istentisztelet után felnőtt konfirmációra, felnőtt keresztelésre és konfirmáci-
ót megerősítő fogadalomtételre került sor. A konfirmálók közül hárman szóban is bizonyságot tettek ót megerősítő fogadalomtételre került sor. A konfirmálók közül hárman szóban is bizonyságot tettek ót megerősítő fogadalomtételre került sor. A konfirmálók közül hárman szóban is bizonyságot tettek ót megerősítő fogadalomtételre került sor. A konfirmálók közül hárman szóban is bizonyságot tettek 
a gyülekezet előtt arról, milyen indíttatásra jelentkeztek, mit jelentett számukra a konfirmációi elő-a gyülekezet előtt arról, milyen indíttatásra jelentkeztek, mit jelentett számukra a konfirmációi elő-a gyülekezet előtt arról, milyen indíttatásra jelentkeztek, mit jelentett számukra a konfirmációi elő-a gyülekezet előtt arról, milyen indíttatásra jelentkeztek, mit jelentett számukra a konfirmációi elő-
készítő?készítő?készítő?készítő?    
Jó érzés volt látni a szívből jövő, örömteli mosolyt, a boldogságot az arcukon.Jó érzés volt látni a szívből jövő, örömteli mosolyt, a boldogságot az arcukon.Jó érzés volt látni a szívből jövő, örömteli mosolyt, a boldogságot az arcukon.Jó érzés volt látni a szívből jövő, örömteli mosolyt, a boldogságot az arcukon.    
 
Az alábbi felnőttekért adunk most hálát: 

Dr. Tóth Péter    Kapusiné Czeglédi Katalin 
Nagyné Kocsis Gabriella  Fekete Tibor 
Nagy Zsolt     Sántáné Bak Éva 
Bereczki Tiborné    Nagyné Rózsa Mária 
Juhosné Kiss Mariann   Pongor Mihály 
Bársonyné Szekeres Éva  Törökné Tóth Mária 
Homen Antal    Nagy Sándorné 
Félegyházi Imre 

Gyermekkoromban elkezdtem konfirmációi elıkészítésre 
járni, de betegségem miatt nem volt alkalmam befejezni. 
Most ismét  lehetıség nyílt  és szükségem is volt hitem erısí-
tésére, családi nehézségek – közeli családtagok halála miatt. 
Elmondhatom, hogy Isten számomra is nehéz helyzetet te-

remtett, hogy közelebb  kerüljek hozzá. Nagy fájdalmamban 
fordultam Istenhez. Hiába volt jelen a mindennapi életünk-
ben, és számtalanszor kértük segítségét röpke sóhajokkal, mint 
pl. „Istenem légy velem”, „Istenem ne hagyj el”. A biztos is-
meret, az Istennel és az ı igéjével töltött idı nélkül nem tanul-
hatunk meg igazán az İ jelenlétében élni. A Heidelbergi Káté 
szerint is: „Az igaz  hit nemcsak oly biztos ismeret, amelynél 
fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten igéjében nekünk 
kijelentett, hanem azon felül még az a szívbeli bizalom is, 
melyet Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem”. 
İszintén szólva én nagyon sok „miért?” kérdéssel ültem be a 
konfirmációi órákra és örömmel mondhatom, hogy ma már a 
„mit akarsz, hogy megtanuljak?” – kérdések fogalmazódnak 
meg bennem. 

Hiszem, hogy a Bibliát olvasva, tanulva, neki tetszı dönté-
seket tudok hozni, és sikerül az életemet tisztán megırizni. 

 
Juhosné Kiss Mariann 

Szüleim református vallásúak, de amikor én gyerek voltam 
nem volt annyira elfogadott a keresztelı és a templomba járás 
sem, így az én életembıl kimaradt a vallás és a hit. 
Majd 2005-ben úgy döntöttünk, hogy kisebbik gyermekünket 

a Baltazár Dezsı Református Általános Iskolába íratjuk. 
Ekkor kezdtünk el templomba járni. Nekem ez egy új, külön-

leges világ volt. Egy kicsit a nyugalom szigete. Késıbb itthon is 

kezdtem észrevenni, hogy beszivárog a hétköznapja-
inkba a hit. Például közös ebédek alkalmával kisfiam 
ránk szólt, hogy mondjuk el az imát, amit az iskolá-
ban hallott és tanult, majd lefekvéskor a „Mi 
atyánk”-ot. Talán ez volt az elsı alkalom, amikor 
elgondolkoztam azon, hogy amikor ezt az iskolát 
választottuk, mi nem csak egy iskolát választot-
tunk, hanem egy ezzel vele járó hitre nevelı kö-
zösséget is. Alig jártunk vagy két hónapot iskolába, 
mire kisfiam súlyos beteg lett. Az orvosi segítség 
mellett nagyon sok lelki támaszt kaptunk ettıl a kö-
zösségtıl, úgy a gyerekektıl, szüleiktıl és a pedagó-

gusoktól. A tılük kapott szeretet is segített a nehéz napokat átvé-
szelni.  

Akkor is és ma is úgy gondolom, hogy nagyon sok szerete-
tet és hitet kaptam Istentıl. Úgy éreztem, ha én már ennyi 
minden jót kaptam Istentıl, a hitemet keresztelkedéssel és 
konfirmációval is szeretném megerısíteni. 

Bereczki Tiborné 
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     Áldozócsütörtök 
358. dicséret 

 Debrecen, 1778.                                                            Várad, 1566. 

 

Az Úr Jézus mennybemenetelének ünnepét 
Áldozócsütörtöknek nevezzük, de mindenkép-
pen helyesebb a Mennybemenetel megnevezést 
használnunk.   
Ez az ünnep húsvét után 40, illetve pünkösd 

elıtt 10 nappal van, ez a nap mindig csütörtökre 
esik. A szó elsı fele abból a régi katolikus ha-
gyományból ered, hogy ezen az ünnepen lettek a 
gyermekek elsıáldozók. A konfirmáció beveze-
tésével református egyházunkban sokfelé gya-
korlat lett ezen a napon a konfirmáció.  
A liturgikus elnevezés tökéletesen leírja az 

ünnep lényegét: Krisztus húsvétkor feltámadt, 
János evangéliuma szerint megjelent Mária 
Magdolnának és a tanítványoknak, majd a negy-
venedik napon – áldozócsütörtökön - felemelke-
dett a mennybe. 
Következı nagy ünnepünk a Pünkösd,az egy-

ház születésnapja is, amikor az Úr elküldte tanít-
ványait, hogy „Elmenvén azért, tegyetek tanítvá-
nyokká minden népeket…” (Mt. 28,19) ezzel 
lerakták az egyház alapjait. 

Csukásné Bernáth Krisztina 
kántor 

Szüleim reformátusok, bár nem keresztyén neveltetésben részesítettek, ezért is 
csak most került  sor a keresztelésemre és a konfirmációmra. A hittel és a bibliai 
történetekkel már gyermekkoromban nagymamám segítségével ismerkedtem. Ünne-
peken szívesen kísértem el a templomba. Késıbb megismerkedtem férjemmel és 
családot alapítottunk. Igaz ı sem keresztyén  neveltetésben  nıtt fel, mégis szüksé-
gét éreztük, hogy ünnepeken templomba járjunk. 
Óvodába íratás után megtudtuk, hogy a gyerekeknek heti egy alkalommal lehetı-

ségük van bibliaórára járni, ahol a gyerekek pozitívan fogadták a tanultakat. Nagy 
örömünkre szolgált, amikor kisfiunk a Baltazár Dezsı református iskolát választot-
ta. Azóta családostól járunk Istentiszteletre. Mi a templomba, ık pedig a gyermek 
Istentiszteletre. Mivel most lehetıség nyílt felnıtt keresztelésre és konfirmációra, 
örömmel jelentkeztünk és vettünk részt a felkészítı órákon. 
Köszönetet és hálát adunk Istennek, hogy most itt lehetünk. 

Nagyné Kocsis Gabriella 

 
 
• A családokért és a családi istentiszteletekért 
• A gyülekezeti táborért és a résztvevıkért 
• A konfirmáló fiatalokért, hogy Isten Igéje megújítsa az életüket 
• Iskolánkban folyó tanítói és nevelıi munkáért 
• Iskolánk ebédlıjének építéséért 
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Simon A. grafikája 

idıszerő, a Szentírásra épülı két szimbolikus könyvünk, a 
II. Helvét Hitvallás, és a Heidelbergi Káté tartalmát fel-
idézni. E két könyv egymástól függetlenül, szinte egy idı-
ben került nyilvánosságra, kinyomtatásra. A Heidelbergi 
Káté a heidelbergi egyetem két fiatal tudósának munkája, 
mely II. Frigyes választófejedelem kérésére készült el, ami 
azt acélt szolgálta többek között, hogy a tanítás anyaga le-
gyen az egyházban, és az iskolákban. 
A II. Helvét Hitvallás egyetlen embernek, Bullinger 

Henriknek (1504-1575) a személyes vallástétele, melyet II. 
Frigyes felhívására adott közre, hogy a reformátusok ellen 
felhozott vádaskodásokat elhárítsák, és igazolják az 1566 
évi birodalmi ülésen, hogy a tiszta forrásból, a Szentírásból 
merítjük hitünket, hirdetjük az evangéliumot.   

A Második Helvét Hitvallás 1. fejezete a Szentírás megisme-
résének szükségességére buzdít, mert kegyességre tanít, hogy az, 
az Isten beszéde, mely igaz, és jó. 

I. fejezet. 
A Szentírás Isten igaz igéje 

(A kanonikus Szentírás). Hisszük és valljuk, hogy a szent 
próféták és apostolok kanonikus írásai mind az Ó-, mind az újtes-
tamentumban Isten igaz Igéje; ezért elég tekintélyük van önma-
guknak, és az nem emberektıl származik, mert maga Isten szólt 
az atyákhoz, prófétákhoz és apostolokhoz, és szól még mindig 
hozzánk a szent írások által . 

(A szentírás minden kegyességre teljesen megtanít.) Ebben a 
szentírásban Krisztus egyetemes egyháza a legteljesebb mérték-
ben kifejtve találja mindazt, ami az üdvözítı hitre, másrészt az 
Istennek tetszı élet helyes alakítására vonatkozik. Ezért hát Isten 
világosan a lelkünkre kötötte, hogy „ahhoz semmit hozzá ne ad-
junk, se belıle el ne vegyünk.” (5 Móz. 4:2, 12:32.) Valljuk te-
hát, hogy ezekbıl az írásokból kell meríteni az igaz bölcsességet 
és kegyességet, a gyülekezeteknek is a reformációját és kormány-
zását, az istenes élettel járó kötelességeink tanítását, a tantételek 
igazolását és elvetését vagy mindenféle tévelygés cáfolatát, vala-
mint mindenféle intelmet az apostolnak ama mondása szerint: A 
teljes írás Istentıl ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a 
megjobbításra, az igazságban való nevelésre. (2 Tim. 3:16) Má-
sutt ezt mondja Timóteusnak az 1. levél 3. fejezetének 14. és 15. 
versében: Ezeket írom neked… hogy tudd meg, hogy miképpen 
kell forgolódni az Isten házában stb. 

(A szentírás Isten beszéde) És ugyanı ismét a thessalonika-
belieknek ezt mondja: Ti befogadván az Istennek általunk hirde-
tett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem 
mint Isten beszédét… (1Thess. 2:13) Mert maga az Úr mondta az 

evangéliumban: Nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti Atyátok 
Lelke az, aki szól tibennetek. Tehát, aki titeket hallgat, engem 
hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg. (Máté 10:20, Luk 
10:16, Ján. 13:20) 

(Isten igéjének hirdetése Isten beszéde.) Ezért mikor manap-
ság Istennek ezt az igéjét törvényesen elhívott prédikátorok hir-
detik az egyházban, hisszük, hogy olyankor maga Isten igéje 
hirdettetik, és azt fogadják be a hívık. Semmiféle más Isten igé-
jét nem kell kitalálni, vagy a mennybıl várni; és hogy közvetle-
nül magát a hirdetett igét kell néznünk, nem pedig az igehirdetı 
szolgát, aki ha gonosz és bőnös is, mindamellett Isten igéje meg-
marad igaznak, és jónak. 

Nem gondoljuk, hogy a külsı (azaz emberi) igehirdetés ha-
szontalan volna csak azért, mert az igaz vallásban való okulás a 
Szent Lélek megvilágosodásától függ, amint meg van írva: Nem 
tanítja többé senki az ı felebarátját, és senki az ı atyjafiát; mert 
ık megismernek engem ( Jer. 31:34). És: Azért sem aki plántál, 
nem valami, sem aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten (1 Kor. 
3:7). Igaz ugyan, hogy senki sem jöhet énhozzám, hanem ha az 
Atya vonja azt ( Ján. 6:41), és belülrıl megvilágosítja a szentlé-
lek; tudjuk mégis, hogy Isten mindenképpen akarja, hogy külsı-
leg is hirdettessék az İ igéje. Megtehette volna ugyan, hogy az İ 
Szent Lelke által vagy angyal szolgálata által és Péter szolgálata 
nélkül tanítsa az Apostolok 

Cselekedeteiben szereplı Kornéliust, mégis Péterhez utasítja 
ıt, akirıl az angyal kijelenti: Ö megmondja néked, mit kell csele-
kedned. 

(A belsı megvilágosodás nem teszi fölöslegessé a külsı ige-
hirdetést.) Mert aki belsıleg megvilágít bennünket, a Szentlélek 
ajándékával, ugyanaz megparancsolta tanítványainak: Elmenvén 
e széles világra hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek 
(Márk 16:15). Ezért Pál Lydiának, a philippii bíborárus asszony-
nak kívülrıl hirdette az igét, belül pedig az Úr megnyitotta az ı 
szívét (Csel 16:4). És ugyanez a Pál egy szép gondolatláncolat 
végén ezt a következtetést vonja le a Római levél 10:17-ben: 
Azért a hit, hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által. Elis-
merjük mégis, hogy Isten külsı (igehirdetıi) szolgálat nélkül is 
megvilágosíthat embereket, akiket, és amikor akar: ez neki hatal-
mában van. Mi azonban most az emberek tanításának arról a szo-
kásos módjáról beszélünk, melyet Isten mind parancsolatban, 
mind példák által ránk bízott. 

 
A „Szeretetközelben” következı számában az V. fejezetet 

ismertetem, ami arról szól, hogyan imádjuk, tiszteljük, és hívjuk 
segítségül Istent az egyetlen közbenjáró, a Jézus Krisztus által. 

ismertette:  
Végvári Tibor 

A BIBLIA ÉVÉBEN 

Szeretettel köszöntjük azokat a testvéreket, 

akik március vagy április hónapban ünnepelték 

születésnapjukat vagy névnapjukat. Isten éltes-

se ıket! 
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A „ koinoia” és „ diakónia” kifejezések, amelyeket az eredeti 
szöveg a közösség megjelölésére  használ, azt jelentik, hogy a 
közösség által részesei vagyunk Krisztusnak és a Krisztusban 
testvérek, de közlı, és építı tevékenységet is jelent. A közösség 
által a hívı ember része Krisztusnak és a hívı testvéreknek. Ezt 
azonban állandóan ápolni kell kölcsönös szolgálattal (1 Pét. 
4,10 ), különben elnyomorodik. A hívı embert megtérése pilla-
natában a benne, és mindnyájunkban lakozó egy Szentlélek élı, 
szerves egységbe vonja Krisztussal, és minden újjászületett test-
vérével ( Ef. 1,13 vö. 1Kor. 12,13 ). 
Ebbıl következik, hogy ezentúl a hívınek nem lehet” magán-

élete” . Egész élete a Gyülekezet felé irányul, hiszen most már 
elválaszthatatlan tagja annak. Amit csak gondol, beszél, vagy 
tesz, mindazt a gyülekezetben gondolja, beszéli vagy teszi. Ha 
ezt a tényt több figyelemre méltatnánk, talán sok minden más-
ként lenne életünkben és a gyülekezetekben is. 
A gyülekezet külsıséges felfogása, ha csupán a hasonló gon-

dolkodású, vagy vallásos beállítottságú emberek egyesülésének 
tartjuk. Ezáltal egyesületi, szervezeti, érdekközösségi jellege 
lesz, és ez  nem  az igazi egység, csak azonos vallású emberek 
vallásos életének ápolására szolgáló szervezet. Hogy a gyüleke-
zetet tényleg gyakran fogják fel ilyen egyesületnek, azt mutatja 
az a gyakori felfogás, hogy lehet a gyülekezethez csatlakozni, 
vagy abból kilépni tetszés szerint. Micsoda tévedés, ha még a 
hívık is így fogják fel. Ez a felfogás legfeljebb a helyi gyüleke-
zettel kapcsolatban lehet jogos, de igen kis mértékben. De soha 
nem érvényes a nagy, egyetemes Gyülekezetre. 
Az újjászületés órájában a hívı ember a Szentlélek által szer-

ves, és valóságos egységre jut Krisztussal és a többi hívıvel.
(Róm. 5,5 vö. 1Kor..12,13) Ezért a hitélet és a megszentelıdés 
mindig a Krisztussal és a hívıkkel való közösség erıteljesen 
jellemzı kísérıjelensége (Róm.5,5 vö. 1.Jn3,14). Ahol hiányzik, 
ott vagy a tagok betegek, vagy egyáltalában hiányzik az Istenbıl 
való élet. 
Ezt a folyamatot azonban ápolni és fejleszteni kell, de nem 

külsı kényszerbıl, hanem  a szerves élet belsı szükségébıl, hi-
szen életszükségletrıl és életjelrıl van szó. „ Az Isten szeretete 
kiáradt szívünkbe”. És „ a Krisztus szeretete szorongat min-
ket” (Róm. 5,5 vö. 2.Kor. 5,14 ). Ez pedig belülrıl hat, nem 
szükséges kívülrıl elıírnunk senkinek. Ennek az összetartozás-
nak, vagy részességnek, és a belıle folyó gondozásnak legjobb 
leírását találjuk a Kor. 12-ben. 
Az elmondottakból következik, hogy a közösség gyakorlása 

nem korlátozódhat a gyülekezeti helyiség falai közé. Megszakí-
tás nélkül kell folynia, ha azt akarjuk, hogy hitünk harca egész-

séges legyen és maradjon. És mert ez a közösség szerves, azaz 
éltetı, annak is minden irányúnak kell lennie, tehát szóban és 
tettekben megnyilvánulnia (ApCsel. 1,1 vö. 8.v.). 
Tettekben, amennyiben , képességeinkkel, erınkkel és vagyo-

nunkkal támogatjuk egymást, természetesen elıször a leggyen-
gébbekre gondolva. (ApCS.2,45,  Jak.2,14-17, 1.Kor.12,23). 
Szavakban, amennyiben kicseréljük gondolatainkat éps élmé-

nyeinket a gyülekezetben, egymást kölcsönösen látogatjuk és 
dolgainkat megbeszéljük (1Kor.14,25-33,  ApCs.2,46,  11,26,  
19,9). 
A közösség állandó és sokoldalú ápolása felbecsülhetetlenül 

értékes és visszahat a hívı emberre, amennyiben 
1.az eszmecsere útján gazdagodik ismeretben, 
2.védve van az egyoldalúságtól, 
3.megerısödik a közös feladatra,(a magányos fa és az erdı 

példája) 
4.mások iránti figyelmességre és önzetlenségre nevelıdik 

(Gal.6,2, Kor.10,24) 
5.szüntelen ellenırzi magát, mert a közösség példaszerő életet 

kíván tıle(1Kor.9,27) 
6.megırzi egészséges készségét a hitbeli gyarapodásra 

(talentumok példája) 
7.egyre nı megértése és érzéke a gyülekezetnek mint élı szer-

vezetnek az egysége iránt(1Kor.12,19.26-27) 
De éppoly felbecsülhetetlen értéke van a közösség gyakorlásá-

nak a Gyülekezet egészére: 
1..Megerısíti azt minden erıinek összefogására (a vesszınya-

láb példája, Ef.4,13-16) 
2..meggazdagítja sokoldalúságában, és képessé teszi, hogy 

minden képességét kifejlessze (1.Pét.4,10) 
3..megnyerıvé és meggyızıvé teszi bizonyságtételében 

(Ján.17,21, 13,35,  lásd. a keresztyénüldözések korában az ellen-
ség bizonyságtételét:”Hogy szertik egymást!”). 
Ez a közösség nem függhet az ismeretek különbözıségétıl. 

Isten gyermekeit nem az egységes ismeret köti össze az életegy-
séggé, Krisztus testévé, hanem az egy Szentlélek, aki mind-
egyikben lakozik, és a „ szeretet, amely mindent tökéletesen 
összefog” (1.Kor.12,13, Kol.3,14,  vö. 1.Kor.13,8). 
Isten elıtt minden gyermeke egyenlı értékő, mert mindegyi-

kért ugyanazt az árat fizette, Fiának vérét. A mi ismeretünk 
„rész szerinti” . Csak a beteljesedéskor „ismerem majd úgy, 
amint én is megismertettem” . Csak akkor lesz majd Isten min-
den gyermekének az ismerete egyenlı. 
Hans Legiehn:„ Ez a gyızelem a mi hitünk”„c” könyvébıl 

(104-105-106. old.) 

A KÖZÖSSÉGRİL 

Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek 
és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídsé-
get, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egy-
másnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az 
Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. 

Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az töké-
letesen összefog mindent. 

És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen 
erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak. 

A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy 
tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást 
zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekel-
jetek szívetekben az Istennek.  

Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus 
nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ıáltala. 

Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan 
illik az Úrban. 

 

PÁL LEVELE A KOLOSSÉBELIEKHEZ. (3,12-18) 
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MEGKÖSZÖNÖM 
 
Hol is kezdjem? Oly sok a köszönni valóm – 
Áldások özöne vesz körül engem: 
A napsugár aranyló fénnyel simogat, 
Fáradt volt, de tıle megújult testem. 
Köszönöm, hogy a napfénytıl élet fakad: 
Szántott földbıl kenyér az éhezınek, 
Faágakon virág és ízes gyümölcsök, 
Úgy a szenteknek, mint az éhezıknek. 
 
Én is vétkeztem, mégis megújul rajtam 
Az Istennek kegyelme minden napon. 
Főszálon csillogó harmatcseppekben én 
Az egész mindenséget csodálhatom. 
Köszönöm, hogy én ezt mind érzékelhetem 
S van szemem, mely lát csillogni harmatot, 
Messzeségben nézni, csillagtengeren túl, 
Mit véges elmémmel fel sem foghatok! 
 
Köszönöm, hogy örömre gerjedhet szívem, 
A bánat nem örök, éjt nappal követ, 
S a fájdalmak kínzó kamrájából lelkem 
Felszabadultan, mint rab, elı jöhet. 
Köszönöm a gyermekeknek ártatlanságát, 
Aggok bölcsességét, ıseim hitét, 
Kiktıl hallhattam, hogy a messzeségben 
Valaki értem is adta életét. 
 
Körültem a győlölet vihara tombol, 
De lelkemben béke, és ezt köszönöm. 
Más veszteséget sirat, - én hálát adok: 
Az életem nékem, áldott szent öröm. 
Sokat vétkeztem én is, nem volt érdemem, 
Tudom, kárhozat várt volna reám… 
De Szent Fiad átalj magadhoz öleltél, 
S ezt most megköszönöm, mennyei Atyám. 

Vajda Pál 

BÉKESSÉG  ISTENTİL 
 
Nincs  Nyugalom, nincs nyugalom, - a szív, 
 Amíg ver, mindörökre nyugtalan. 
 De mindörökre nyughatatlanul, 
 Istentıl mégis békessége van. 
Nyugalma nincs, de békessége van. 
  Békesség Istentıl. 
 
Nincs  Nyugalom, nincs nyugalom, - vihar, 
 Örök hullámzás a víz felszíne. 
 De lent a mélyben háborítatlanul 
 Pihen a tenger s az ember szíve, 
 Hadd hullámozzék a víz felszíne. 
  Békesség Istentıl. 
 
Nincs Nyugalom, nincs nyugalom, - s ez a, 
 Nyugtalanság, mint járvány ragad. 
 Te sugarazd szét békességedet 
 És szóval, kézfogással másnak add. 
 Az Isten békessége is ragad. 
  Békesség Istentıl. 
 
Reggel mondd, délben mondd és este mondd 
 A feltámadott elsı, szép szavát. 
 És ragyogóbbá lesz a reggeled 
 És csillaghímesebb az éjszakád. 
  Békesség Istentıl. 
 
Békesség Istentıl: mi így köszönjünk, 
Hogy köszönésünkben lélek legyen – 
     Vihartépett fák – ágaikon mégis 
 Vadgalamb búg és  Békesség terem. 
Békesség: köszöntésünk ez legyen. 
  Békesség Istentıl. 

 
Reményik Sándor 

ELTEMETHETETLEN 
 
Temették ólom-csüggedésbe, 
Hitetlenség  gyolcsába rakva 
A félelem sivatagába. 
 Harmadnapon feltámadott! 
 
Temették tornyos templomokba, 
Szertartások gyolcsai közé, 
Imákból készült szemfedıje. 
 Harmadnapon feltámadott! 
 
Temették ideológiákba, 
Tagadás útszéli árkába, 
Tudomány sziklái alá. 
 Harmadnapon feltámadott! 
 
Temették gyilkos hitvitákba, 
Szent háborúk szennyes vizébe, 
Sötét élet- cáfolatokba. 
 Harmadnapon feltámadott! 
 
Temetgetik ma is… H i á b a . 
Nem rejti el se föld, se ég már, 
Szív bőne, vagy ész érve semmi, 
 Mert İ MAGA AZ ÉLET! 

Füle Lajos 
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 Hétfı   8 óra Hétkezdı áhítat Templom 
 Hétfı 15 óra Imaközösség Bódi ház 
 Szerda 10 óra Istentisztelet Fazekas G. Id. Otthona 
 Csütörtök 18 óra Bibliaóra Gyülekezeti terem 
 Péntek 15 óra Bethánia Szöv. Bibliaórája Gyülekezeti terem 
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