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mily szép és mily gyönyörőséges, ha a

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

A Hajdúböszörményi Bocskai téri Református Gyülekezet hírlevele
2009. szeptember-október
hogy Szentlelkével eltelve a béke
és a kiengesztelıdés
eszköze legyél!

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

Simon András
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a Magyarországon szinte minden településen, ha
új lelkész érkezik egy gyülekezetbe, akkor azzal a
szükséggel és elvárással találja szembe magát, hogy fel
kell újítani a templomot, mert méltatlan (helyenként tragikusan rossz) állapotban van. 2007-ben ezzel találtuk mi is
szembe magunkat. A Bocskai téri Templomot a böszörményi emberek „ócska templomnak”
nevezik. Ez valószínőleg abból adódott, hogy a Kálvin téri Református
Templomot 111 éve, 1898-ban építették, és akkor „új templomnak” nevezték el.
agyon érdekes volt kézbe venni két fényképet, amiket templom legutóbbi nagy felújításakor,
1929-ben, éppen 80 évvel ezelıtt
készítettek. Azt éreztem, hogy az Úristen egy nagyon különleges helyzetet teremtett: részesei lehetünk annak,
hogy a város legrégebbi épülete, melynek alapjait még az
Árpád-házi királyok idején rakták le, a fıterén álló Református Templom megszépüljön.
izonyára meglepı ezért ez a kérdés: Miért kell felújítani a Bocskai téri Református Templomot? Erre
a nagyon egyszerő kérdésre lehet nagyon egyszerően
válaszolni:
♦Azért, mert nagyon rossz állapotban van. És a leromlott épületet fel kell újítani.
♦Mőemléki-régészeti szempontból viszont azért kell felújítani, hogy a régi korok építészeti emlékei megmaradjanak, és meg lehessen mutatni az utókor számára.
♦A város ugyanerre a kérdésre bizonyára azt a választ
adja, hogy Hajdúböszörmény településszerkezete szinte
egyedülálló a világon. A város csodálatos építészeti emlékei fontos turisztikai látványosságok. Ezért nagyon fontos,
hogy a fıtéren álló templom méltó ékesség legyen végre
Hajdúböszörmény szívében.
lismerem, hogy ezek mind fontos szempontok és
érvek. De a Bocskai téri Református Gyülekezet
számára ez a templom a legfontosabb élettér. Olyan hely,
ahol hetente együtt vagyunk kicsik és nagyok, fiatalok és
idısek, szegények és módosabbak. Olyan hely a Bocskai
téri Templom, ahova elvisszük életünk legfontosabb eseményeit. Itt adunk hálát Istennek és örülünk, amikor gyer-
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mek születik egyikünk családjába. Itt örülünk együtt azokkal a fiatalokkal, akik házasságot kötnek és hőséget fogadnak egymásnak. És itt tudunk együtt sírni, gyászolni
azokkal, akik sírnak és gyászolnak. Ez a közösség együtt
sírt és gyászolt a családdal, amikor egy munkás halálos
balesetet szenvedett...
s a legfontosabb: itt nemcsak egymással találkozunk, hanem Megváltó Urunk,
Jézus Krisztus jóvoltából Istennel is közösségben lehetünk. Istentıl erıt, reménységet, hitet, örömöt és szeretetet kapunk alkalomról alkalomra, hétrıl hétre.
zért számunkra ez a
Templom
régiségében,
ócskaságában is szép volt, Isten háza volt. Sosem válik
múzeummá, és mindig több lesz, mint turisztikai látványosság. Mert ebben a Templomban ÉLET VAN, mert
Gyülekezetünk élettel tölti be. Ezért számunkra a templom felújítása nem cél, hanem eszköz, hogy ez a református közösség épüljön, és hogy valóság legyen ebben a
közösségben is az Ige: „Az Úr pedig napról napra növelte
a gyülekezetet az üdvözülıkkel.” (Cselekedetek könyve
2,47)
i Krisztustól kaptuk küldetésünket, és mi e bibliai
küldetés szerint igyekszünk élni. Jézus mondja:
„Ti vagytok a föld sója… Ti vagytok a világ világossága.” (Máté ev. 5, 13-14) Ezért mindazt, amit Isten ránk
bízott, azt szeretnénk továbbadni, hogy mások is, és egyre többen elmondhassák velünk együtt: „Örülök, ha ezt
mondják nekem: Az ÚR házába megyünk!” (Zsoltárok
könyve 122,1).
abár a templom elkészült, de az igazi építkezés, a
Gyülekezet közösségének az építése még tovább
folytatódik. Az nem állhat meg. Mert ez ad értelmet a falak építésének. Mindannyian hisszük, hogy Isten áldása
van ezen a munkán is!
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Loment Péter lelkész
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A BOCSKAI TÉRI TEMPLOM RÖVID TÖRTÉNETE
A templom alapját még az Árpád-házi királyok idejében tehették le., amikor Böszörmény mohamedán telep volt. De még
az Árpádok ideje alatt, legkésıbb a XIII. században keresztyén,
azaz katolikus templommá lett. Amikor a XVI. század második
felében a város lakossága a reformációhoz csatlakozott, református templom lett belıle. A régebbi idıbıl csak annyit tudunk, hogy 1681-ben leégett. Újjáépítésérıl nincs feljegyzés,
de a város jegyzıkönyvében említik, hogy 1722-ben zsindelyezik, 1763-ban pedig a tornyot építik. Az újításhoz és nagyobbításhoz 1789-ben fogtak hozzá Czigler Gyızı tervei alapján. A
munkálatok még ebben az évben befejezıdnek és november
25-én a tetejére a gomb is felkerül. Ilyen formában állt egészen
1880-ig. Ekkor az újjáépítés alkalmával megnagyobbították,
falait magasabbra rakták, kelet felıl négy méterrel meghoszszabbították, a torony falai is négy méterrel lettek magasabbak.
Ekkor készült a harangozó szoba. A kakast 1880. október 10én tették fel, azóta egyszer sem volt a föld színén. Méretei: 160
cm. Magas, 140 cm. Hosszú, a csillag átmérıje 40 cm. 1929ben ismét renoválás alá került. A templom hajdan igen régi,
talán a templommal egykorú erıs kıfallal volt körülvéve. Ez
veszedelem idején menedékül szolgált a lakosság részére. Ezt a
kıfalat 1864-ben bontották le, s termésköve a mostani Gimnázium fundamentumába került bele. A templom a város piacterén, a Bocskai téren áll, mellette a Bocskai szobor, melyet
1906-ban a bécsi béke 300. évfordulójára készített Holló Barnabás. A régi stukatoros mennyezet helyett 1881-ben készítet-

ték a barnára festett famennyezetet. A felújított hajdú címert a
szószék fölé helyezték el. 1791-ben csináltatja a város a templomban ma is látható felújításokat. A mennyezetre megfestik a
Bocskai címert. Az 1791-es évszám az egyik táblán valószínőleg a templom használatba vételét jelenti, az 1794. November
29-e felírat pedig ünnepélyes felavatásának napját. A templom
belsı berendezése 1881-ben készült. A hárommanuálos orgonát elıször Országh Sándor építette 1882-ben a keskeny karzatra. Itt nem volt megfelelı, ezért 1894-ben a mai helyére
építette át Angster József. Falfestmények nyomát eddig sem
észlelték. Az ülıhelyek száma 1280. A templom a magyar
romantika egyedülálló, egységes, kiérlelt alkotása. Rajta román
stíluselemek uralkodnak. A katedrális – mérető templom a
régebbi barokk templom átépítésével keletkezett. Belsı kiképzése fában öltött testet. A szép mennyezet, a kétemeletes karzat
mellvédjei, a szószék, a támlás Mózes szék, az Úr asztala és
környéke Csepreghy János és Ulrich Ede munkái. A 14x 33
méteres belsı terő, többször átépített templom mőemlék jellegő.
Három harangja van: az 1367 kg-osat Slezák László öntötte
1938-ban, Budapesten, a másik 750 kg-os, a 389 kg-osat pedig
a Budapesti Harangmővek készítette 1922-ben.
Hajdani lelkészek voltak: Nagy István /1770-1831/, Decsi
Borbély János /1831-1843/, Pápai Imre /1819-1882/, Benedek
Lajos /1799-1867/, Szeremley József /1835-1896/, Bakóczi
János / 1834-1900/, Marjai Péter /1854-1920/.

Ezúton is
szeretnénk
megköszönni minden
adományt,
amit a
templomfelújításhoz és
az iskolabıvítéshez
kaptunk!
Templomfelújítás 2009-ben alpinista módszerrel
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Templomfelújítás 1929-ben, 80 évvel ezelıtt
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PRESBITERI TOVÁBBKÉPZÉS TÉGLÁS
/amit felettébb megáldott az Úr/
Ó SION ÉBREDJ, TÖLTSD BE KÜLDETÉSED…
2009. okt. 4-én Presbiteri Továbbképzésre voltunk hivatalosak Téglásra. A vasárnap délelıtti Istentiszteleten Szabadi Árpád esperes úr végezte az igehirdetés szolgálatát.
Ezt követıen a helyi lelkipásztor, Molnár Csilla köszöntötte a megjelenteket.
Rövid szünet után Kocsis Áron segédlelkész elıadása
következett, Kálvin János az engedelmességrıl és az ellenállásról címmel: Szólni egymáshoz, beszélni egymással, talán szeretettel inteni is egymást, nem is olyan könynyő feladat…Isten látta, hogy amit teremtett, az jó, az a
szép rend. Ezen kellene most is fáradoznunk, hogy visszaálljon ez a szép rend. Kálvin János a rendet Isten gondviselı kegyelmének a megnyilvánulásának tartotta. Az egyház rendje, az egyházfegyelem, az ideg a krisztusban,
amely összetartja a tagokat. A sákramentumok, a tiszta
ige hirdetése és az egyházfegyelem szorosan összekapcsolódik. Egyik sem tolódhat el, egyensúlyban kell tartani
ıket. Az egyházfegyelem vonatkozik a lelkipásztorokra,
az elöljárókra és a gyülekezet egészére. A fegyelmi vétség
kétféle lehet: gyarlóság – ezért szóbeli figyelmeztetés jár
és a nagy,” cégéres „ bőnök, melyekért az Úrvacsorából
való kizárás a büntetés. Az egyházfegyelemre szükség
van, hogy a gyülekezetek belsı rendjét és békességét
megırizzük. Ne féljünk gyakorolni! Kálvin tanítása az
egyházfegyelemrıl ma is idıszerő és megszívlelendı.
Ebéd után Dr. Fábián Ildikó tiszacsegei lelkipásztor elıadása következett. Címe: Egyházon belül a jó rend fenntartása és a fegyelem gyakorlása egyházi törvényünk szerint.
Az egyház, a gyülekezetek belsı egysége azon múlik,
milyen az egymás iránti szeretet? Egyetlen igazság van,
Isten igazsága és egyetlen törvény van, a szeretet törvénye. Ha mindezeket komolyan vennénk és betartanánk,
nem lenne szükség az egyházi törvényekre…
Az 1994. évi 2-es törvény szerint:
Minden magyar ember egyháztag, akit a református egyház szertartása szerint megkereszteltek.
Teljes jogú egyháztag pedig minden magyar ember, akit
megkereszteltek, konfirmált, úrvacsorai közösségben
rendszeresen részt vesz, az egyház anyagi terheihez hozzájárul, választó és választható.
A TELJES JOGÚ EGYHÁZTAG KÖTELESSÉGEI:
1. Tiszta erkölcső, józan, mértékletes életmód.
2. Istentiszteleteken, úrvacsorai közösségben való részvétel.
3. Református szertartás szerinti keresztelés, házasságkötés, temetés.
4. A gyerekek ref. vallás szerinti nevelése, konfirmáltawww.bocskaiter.hu

tása.
5. Az egyházi közterhek egyház által megszabott módon
való vállalása.
6. Az elfogadott egyházi tisztség hőséges betöltése.
A TELJES JOGÚ EGYHÁZTAG JOGAI:
1. A szolgálatban való részvétel.
2.Egyházi iskolában való oktatás igénybe vétele.
3. Keresztelés, konfirmáció, házasság, temetés.
4. Választó és választható.
FEGYELMI VÉTSÉGET AKKOR KÖVET EL A
TELJES JOGÚ EGYHÁZTAG, HA…
az egyháztagságából adódó jogával visszaél, vagy kötelezettségét szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul nem
teljesíti
FEGYELMI BÜNTETÉS ENYHÉBB ESETBEN
FEDDÉS, SÚLYOS GONDATLANSÁG ESETÉN 1-6
ÉVIG MEGFOSZTÁS A VÁLASZTÁS ÉS VÁLASZTHATÓSÁG JOGAITÓL.
Mindennek az alapja a SZENTÍRÁS. ISMERNI, SZERETNI, MEGTARTANI – ez a legfontosabb. Az egyháznak vannak keretei, rendje, törvényei. Ne legyünk
törvényeskedık, de a Szentírás alapján igyekezzünk fenntartani a jó rendet!
Az elıadás után Gacsáji Gábor hajdúnánási lelkipásztor
záró áhítata következett:
Ige: 1. Thessz. Lev. 5: 12-28
Ebben fel van sorolva a helyes hozzáállás, melyet követnünk kell:
Az elöljárók megbecsülése –egymás iránti szeretet –
egymással való békesség-erıtlenek támogatása – öröm
kisugárzása – szüntelen imádkozás – hálaadás – jóra való
törekvés – a jó rend fenntartása – a gonosztól való óvakodás.
Mindaz jó, ami Isten Igéjével összhangban áll, ami üdvösségünkre való. Akik Istent szeretik, azoknak minden
javukra, üdvösségükre van.
Végezetül Szabadi Árpád esperes úr megköszönte a
szolgálatokat és elköszönt a presbiter testvérektıl:
Hiszem, hogy Istennek terve van a református egyházzal. Ezek a találkozások sem véletlenek. Hiszem, hogy
ezekbıl áldás fakad valamennyiünk számára. Fontos a
példaadás! Fontos, hogy hitünket életünkben, cselekedeteinkben mutassuk meg. Isten legyen valamennyiünk vezére
és ırizı pásztora.
Jegyzetelte: Nagy Sándorné
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„AKI A SZERETETBEN MARAD, AZ ISTENBEN MARAD”
Szeretném
megosztani
veletek, kedves
testvéreim, ma
reggeli,
magammal folytatott eszmefuttatásom”.
Talán furcsa,
de éppen a
munkába induláshoz a cipımet vettem fel (azt a cipıt, amit pár napja kaptam, kicsit
használtan, de nagy szeretettel), amikor szemrehányást
tettem magamnak.
Az elızményekhez hozzá tartozik, hogy az eddigi életem alatt olyan, de olyan sokszor megtapasztalhattam már
Isten gondviselı szeretetés és én mégis az elmúlt hónapokban annyira kétségbe estem, a gazdasági válság, a különbözı váratlan anyagi terhek és … persze nem is kell
folytatnom, hiszen mindannyiunk élete tele van ilyen nehézségekkel is.
Nos, a lényeg az, hogy talán nem is kétségbeesés uralkodott rajtam, hanem csak az emberi ésszel megoldást nem
találó tehetetlenség érzése valami hasonló háborgást keltett lelkemben. Fura, de mindeközben mindvégig ott volt
bennem, hogy a csoda, ami már annyiszor, most is meg
fog történni. Egy csoda már történt is…., igaz nem anyagilag (mert én nem éltem, nem élhettem vele), de érzelmileg segítettek rajtam szeretı, adakozó szívek.
Kavarognak a gondolatok bennem, talán nem is olyan

összeszedettek most ezek a sorok, de remélem lesz, aki
kihámozva a lényeget megérti, mi az, amit sugallni szeretnék.
Visszatérve a reggeli cipıhúzásomra: éppen az járt
megint a fejemben, hogy milyen csodálatos érzés, hogy
élnek a szüleim, hogy az Édesapám vasárnap betölthette a
70. életévét és, hogy Édesanyámmal, Testvéremmel, sikerült meglepnünk úgy, ahogy még soha. ÖRÖMÖT SZEREZHETTÜNK! Cikáztak tovább a gondolatok, hogy – a
szeretet fontosabb mindennél; - hogy a lakás, az élelem, a
ruházat sokadlagos a szeretettel szemben. Akkor én, aki
szeretem az Urat és tudom, hiszem, hogy azért szerethetem İt, mert İ elıbb szeretett engem…..
Ez lenne a felismerés? Hiszen eddig is így éreztem, gondoltam, hittem!
Ha, igen, akkor miért furdal a lelkiismeret? Nem lehet,
hogy kicsit mégiscsak kevésbé, mégis csak saját emberi
gondolkozásomra akartam hagyatkozni, amikor a problémamegoldáson törtem a fejem?!
Hogy jövök én ahhoz, aki szeretem az Urat és, aki annyi
jót kapott már tıle, hogy ne számoljak az İ mérhetetlen
szeretetével? SEHOGY!
Mostantól még jobban bevésıdik a szívembe a következı ige:
…MI ISMERJÜK ÉS HISSZÜK AZT A SZERETETET, AMELLYEL ISTEN SZERET MINKET. ISTEN
SZERETET, ÉS AKI A SZERETETBEN MARAD, AZ
ISTENBEN MARAD, ÉS ISTEN IS İBENNE. 1Jn. 4, 16
Szabó Judit

IDİSEK HÓNAPJA

Október 27.-én a vasárnap délelıtti Istentisztelet az Idısek Hónapjának nyitó alkalma volt, melyen a Városi Pedagógus Kórus is
énekelt. Istentisztelet után a református iskola új ebédlıjében láttuk vendégül az idıseket és a többi résztvevıt.
www.bocskaiter.hu
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(a Baltazár Dezsı Református Iskola életébıl)

A várva várt iskolabővítés
„Még az ebéd is sokkal finomabb”- hangzott el sok kisiskolás
szájából ez a mondat szeptember első napjaiban iskolánk új
étkezdéjében. Régen dédelgetett álmunk vált valóra az idei
tanév kezdetén. A nyár folyamán megvalósult intézményünk
bővítése 5 új tanteremmel, és egy tágas, korszerű, melegítőkonyhával felszerelt ebédlővel.
Az iskola indítása óta egyre égetőbb probléma volt növekvő
tanulólétszámunk miatt az étkeztetés megoldása, valamint az
évfolyamonként belépő új osztályok számára a tantermek biztosítása. Az elmúlt években már két helyre jártak a gyerekek
ebédelni, ami semmilyen szempontból nem volt ideális számukra. A diákok nagy örömmel vették birtokba a mind színeiben, mind bútorzatában nagyon esztétikus épületrészt. Az
ebédlő közel 300 tanulónak és több mint 30 dolgozónak biztosítja az étkezés lehetőségét.

Új tantermek várták ebben a tanévben 53 kis elsősünket is,
akik az elmúlt másfél hónap alatt a tanító nénik segítségével
igazi első osztályos termekké varázsolták az új helyiségeket.
Átmeneti megoldásként az egyik új tantermet tornaszobának
alakítottuk ki számukra, ezzel is segítve a testnevelés órák megtartását, hiszen saját tornateremmel sajnos nem rendelkezünk.
Az elmúlt közel két hónap alatt sikerült szinte teljes egészében belaknunk az új iskolarészt: szakköröknek, művészeti csoportok foglalkozásainak adnak otthont a még osztályteremként
nem funkcionáló helyiségek.
Hálásak lehetünk Istennek, amiért az iskola takarékos gazdálkodása révén, illetve a gyülekezet támogatásával lehetővé tette az építkezés megvalósulását hatékonyabb nevelő- oktató
munkánk érdekében.
Balláné Bodai Judit igazgatóhelyettes

SZERETETHÍD
2009. október 3-án, szombaton a hajdúböszörményi Baltazár
Dezső Református Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulóiból,
nevelőiből és a Bocskai téri Református Gyülekezet presbitereiből álló önkéntes csoport csatlakozott a Magyar Református
Szeretetszolgálat Szeretethíd elnevezésű segítő napjához.

Tervünk, hogy a következő években is csatlakozunk ehhez a
kezdeményezéshez.
A Szeretethíd olyan útmutatás és diakóniai szolgálat, mely
megmutatható és hiteles bizonyságtétele Jézus Krisztusnak, a
bennünket körülvevő önmagába forduló világ számára.

Az önkéntes nap szellemének nevében a hajdúböszörményi
Református Keleti Temetőben felkerestük az öt nyugvó lelkész,
esperesi, lelkész-tanári sírhelyeket és rendbe tettük a sírokat,
azok környékét, majd a gyülekezet nevében megkoszorúztuk és
leróttuk kegyeletünket.

Molnár Ferenc

Október 4. – az Állatok világnapja
1206-ban Assisi Szent Ferenc elutasítva az összes földi javakat megalapította a Ferences-rendet. Nagyon szerette Isten védtelen
teremtményeit, az állatokat, s minden állatot a barátjának tekintett. Október első hetében, megemlékezve az Állatok világnapjáról, az alsósoknak aszfaltrajzversenyt hirdetett a Diákönkormányzat, a felső tagozatosok pedig 3-4 fős csapatokban állatokkal kapcsolatos játékos fejtörőt oldottak meg. Minden résztvevő nagyon jól érezte magát, s a legszebb rajzokat, illetve a legeredményesebben teljesítő felsősöket a zsűri tárgyi jutalomban részesítette.
www.bocskaiter.hu

5

(a Baltazár Dezsı Református Iskola életébıl)
Idısek hónapja

Papírgyűjtés
2009. szeptember 18-án papírgyűjtést szerveztünk iskolánkban.
A tanulók, szüleik és nevelőik segítségével összesen 14 520 kg
papírt gyűjtöttek.
Az alsósok közül a 4. a osztály volt a legeredményesebb, akik
3264 kg papírt adtak le, őket a 4. b osztály követte 3045 kg-mal,
harmadik helyen pedig a 3. a osztály végzett 2245 kg papírral.
A felső tagozatosok közül az 5. osztályosok gyűjtötték a legtöbb
papírt, akik 3070 kg-ot adtak le a délután folyamán. 2710 kg-mal
második helyezett lett a 6. osztály, őket pedig a 7. osztály követte 1670 kg leadott papírral.
Minden osztály az általuk gyűjtött mennyiség arányában részesült a leadott papírért kapott pénzből, melyet az osztályfőnökök
társasjátékokra, labdákra stb. költöttek a szabadidő hasznos
eltöltése érdekében.
Süvöltős Marianna (A Diákönkormányzat vezetője)

Nem SMS-ben…
Kedves Mama, Papa! 2009.okt. 3-án, szeretettel várlak Benneteket a Bódi - ház udvarán…
Unokád: Hanna
A harmadikos gyerekek hívására nagyszülık,
szülık, unokák, - több, mint nyolcvanan - együtt
töltöttek egy októberi délutánt… Nincs ebben semmi rendkívüli. A nagyapák fızték a finom slambucot, a nagymamák beszélgettek, gyönyörködtek
lányaikban, unokáikban. Az ıszi nap mosolyával
melengette ıket. Minden, ami számít, ami értékes
az életükben elfért ezen a csöppnyi udvaron. Áldott volt a délután, áldott a sok boldog szempár.
Bár a pillanatot megállítani nem tudjuk, lehet rá
emlékezni sokáig, nagyon sokáig!
Fesetıné Dobó Zsuzsa

Szüreti mulatság
A Diákönkormányzat és a Napközis Munkaközösség szervezésében október 9-én, pénteken 14 órától szüreti mulatságot rendeztünk az iskola udvarán. Ezen a délutánon a gyerekek különféle programok közül választhattak. Őszi termésekkel kapcsolatos játékos feladatokon keresztül tehették próbára ügyességüket, illetve kézműves foglalkozásokon vehettek részt. Elleshették a mustkészítés fortélyait, amit utána meg is kóstolhattak. A jó hangulatot a táncház fokozta, melyet a Karinkó Zenekar kísért.
Süvöltős Marianna, Borosné Kiss Szilvia

Fogadalmat tettek
TANULÓI FOGADALOM
Én ……… Köszönöm Istennek, hogy a Baltazár Dezsı
Református Általános Iskola tanulója lehetek. Isten színe elıtt fogadom, hogy iskolánknak jóra törekvı, szorgalmas diákja leszek. Iskolánk rendjét megtartom. Szüleim és nevelıim jóra intı szavait megfogadom. Iskolatársaimat segítem. Arra törekszem, hogy életem Isten
és az emberek elıtt kedves legyen. Fogadásomhoz Isten segítségét és áldását kérem.
Október 18.-án került sor azoknak a diákoknak a fogadalomtételére, akik idén szeptemberben kezdték iskolánkban a tanévet .

www.bocskaiter.hu
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(„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket”)

Kedves Gyerekek!
Az októberi vasárnapokon Mózesrıl hallottunk történeteket az istentiszteleteken. Ma ez az oldal
is róla szól.
Isten kiszabadította Izrael népét Egyiptomból. Megmentette ıket a fáraó seregétıl. Hosszú volt
az út a pusztán keresztül, amíg a Sínai-hegyhez értek, és letáboroztak. Az egész hegy füstbe borult
és remegett, amikor leszállt rá tőzben az Úr. Mózesnek föl kellett mennie egészen a csúcsra. Ott
Isten elıször bemutatkozott népének: „Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjérıl, a szolgaság házából”. Majd rábízta Mózesre a tíz legfontosabb törvényt két kıtáblán, ami segíti
népét boldogan és békességben élni. Ez lett a
Tízparancsolat. Ehhez nemcsak az izraelieknek,
hanem nekünk is igazodnunk kell.
Keresd meg a bibliában, a 2Mózes 20,2-17 versekben!

Miklya Zsolt: „Tízparancs”
Egy
Vagyok Istened.
Kettı
Nem vagyok hideg kı.
Három Tiszteleted várom.
Négy
Templomomba mégy.
Öt
Szereteted köt.
Hat
Haragod apad.
Hét
Hőségesebb légy!
Nyolc
Inkább üres polc.
Kilenc Hamisat nem üzensz.
Tíz
Más ökrén ne hízz!
Amit magadnak szeretnél,
Tedd meg mással, úgy szeressél!
Lomentné Szopkó Tünde
******************************************

Színezd ki szépen a rajzot! Olyan
lesz, mint egy díszes üvegablak.

www.bocskaiter.hu
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Az Úr csodásan mőködik
Maár Margit 1920

William Cowper 1731-1800.

2. Bölcs terveit megérleli, Rügyet fakaszt az ág. S bár mit sem
ígér bimbaja, Pompás lesz a virág. Ki kétkedın boncolja ıt, Annak választ nem ád, De a hívı elıtt az Úr Megfejti önmagát.
3. Ne félj tehát, kicsiny csapat, Ha rád felleg borul, Kegyelmet
rejt, s belıle majd Áldás esıje hull! Bízzál az Úrban, rólad ı Meg
nem feledkezik, Sorsod sötétlı árnya közt Szent arca rejtezik!

„Neked hálát adunk, mert velünk oly
jót tettél, dicsı házat építtettél. Ezért
száll a hálazsoltár.” (Fodor Károly)
Ha valamiért szeretnék hálát adni, nekem ez az ének jut elıször eszembe:
„Az Úr csodásan mőködik”.
Milyen jó is az, ha valami régóta imába hordozott kívánság, kérés megvalósul. Habár elıfordul, hogy nem azonnal
és zökkenımentesen alakul minden
úgy, ahogyan az elején elképzeljük,
mégis valóra válnak, ha az Úr is velünk
van: „s bár mit sem ígér bimbaja,” de a
végén mégis „pompás lesz a virág”!
Idén is több minden van amiért hálát
adhatunk, többek között a templomunk
felújításáért és az iskolánk bıvítéséért.
Hiszek abban, hogy „kicsiny” gyülekezetünk imádságai mindvégig segítették
a felmerülı problémák között az épületeink megszépülését.
Október 31-én a reformáció ünnepén a
protestáns egyházak megerısödését is
ünnepeljük.
Az ének 3. verse számomra egyaránt
vonatkozik nemcsak a Bocskai téri közösségre, hanem az elmúlt idık összes
református gyülekezeteire is.
„Ne félj tehát, kicsiny csapat, Ha rád
felleg borul, Kegyelmet rejt, s belıle
majd Áldás esıje hull!”

Iskolánk új étkezıje

www.bocskaiter.hu
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Emlékezés a reformáció ünnepén
1517. Október 31.-én egy Ágoston rendi szerzetes, Luther
Márton egy kis német város templomának ajtajára 95 tételbıl
álló írást szögezett ki, melyben tiltakozott a bőnbocsátó cédulák
árulása ellen. Ettıl a naptól kezdve számítják a protestáns keresztyének a Reformációt, a nagy lelki megújulást.
Kis dolog volt, hogy egy egyszerő barát 95 tételt szögezett ki,
de Isten e kicsiny dolgot hatalmasan megnövelte. Nagy folyamattá nıtt az az élet, amit Krisztus támasztott az İ egyházában
és emlékezésre hívogat. Emlékeznünk kell azokra a kegyes emberekre, akik Isten Lelkétıl indíttatva terjesztették Isten országát. A nagy Reformáció elıtti idıben azok a törekvések, amelyek reformálni akarták az egyházat eredménytelennek bizonyultak. Elnyomta ıket az erıszak. Megkezdıdtek az üldözések, melyeknek az lett az eredménye, hogy lelassult az egyház
reformálása, de útját nem állhatták. Minél több máglya gyúlt,
annál nagyobb lett a világosság a lelkekben. Minél kegyetlenebb az üldözés, annál nagyobb a bátorság a választottak szívében. Végre Isten elérkezettnek látta az idıt, hogy egyházát megújítsa, hogy megszégyenítse akik nagyra tartották magukat
olyan emberekkel, akiket a világ semminek tartott. A reformáció kitörésekor csordultig telt már a visszaélések pohara. A
nagy reformáció elsı bajnoka Luther Márton /1509-1564 /,
második Zwingli Ulrik /1484-1531 /, a harmadik reformátor
Kálvin János /1509-1564 /. Róla neveztek el bennünket kálvinistáknak. Genfben próbál segíteni, de kiőzik a városból, majd
három év múlva visszahívják, mivel úgy elhatalmasodnak a
rendetlenkedık, hogy nem bírnak velük. Hozzákezd a rendteremtéshez a városban és a gyülekezetben egyaránt. Kálvin munkálkodását hosszú lenne felsorolni. Gazdagon megáldotta az Úr
ezt a gyenge, beteges embert, mert egyedül Istennek szolgált.
Mert annyi sokszor mondta: „ Az a mi legyızhetetlen várunk,
hogy mi az Úrban állunk!”1564. Május 27.-én meghalt, de nem
halt meg az eszmény, amiért küzdött, amiért feláldozta életét.
Magyarországon a világháború idején Luther Márton írásai
gyorsan ismertté lettek és erıt adtak. A mohácsi vész után még
nagyobb elterjedésnek
indult
a
Reformáció.
A kegyelmes
Isten
nemcsak
éhséget,
nyomorúságot bocsátott hazánkra, hanem
lánglelkő
apostolokat
is küldött,
hogy a nagy
lelki éhséget
kielégítsék.
Elsı nagy
refor máto runk Dévai
Bíró Mátyás volt. İ
www.bocskaiter.hu

volt az evangéliumi igazságok magvetıi közül a
legelsı hazánkban. Vele
egy idıben és utána egy
sereg kiváló férfiú áldozta fel életét Isten országáért. Egyik volt közülük
Szegedi Kis István, aki
a Tisza mentén, majd a
Dunántúlon lelkészkedett. Másik volt közülük
Sztárai Mihály a sárospataki franciskánus barátból lett reformátor, aki
késıbb egymaga 120
gyülekezetet alapított a
Dunántúlon. Végül, de
nem
utolsósorban
Méliusz Juhász Péter,akit fıképp lángoló
hite miatt neveztek el a
Kálvin János
történetírók a „ magyar
Kálvinná”. Végül nem
hagyhatjuk említés nélkül azt a reformátort, aki a teljes Szentírást lefordította nyelvünkre. Károli Gáspárt, a gönci lelkészt
és esperest. 1590-ben készült el a Biblia fordításával.
Egy a mi hitünk Fejedelme, az Úr Jézus Krisztus! Legyünk az
Övéi! Egyedül İ általa tudunk Mennyei Atyánknak engedelmeskedni. Ma is szükség van Reformációra! Reformáljuk meg elménket, szívünket Isten igéje által! Próbáljuk dicsı ıseink példáját követni azzal, hogy kivetünk szívünkbıl minden önzést,
pénzimádatot, irigységet, szeretetlenséget s adjuk testünketlelkünket élı szent áldozatul az Istennek.
Ha sokan így cselekszünk megújulnak gyülekezeteink s megújult erıvel bátran vállalhatjuk azokat a feladatokat, amelyeket
Isten felépülése és az İ Szent Országa terjedése érdekében
elénk, magyar református keresztyének elé tőzött.
Részletek Forgács Gyula ref. lelkész „Rövid emlékezés a
Nagy Reformációra” címő írásából.
Összeállította: Nagy Sándorné
*******

„A reformáció nem a 16. század eredménye, hanem ránk váró feladat.”
„Reformátoriak akkor lehetünk, ha tovább építjük a reformátorok mővét, nem
pedig, ha konzerváljuk azt.”
(Klaus Douglass: Az új reformáció)
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Bocsáss meg az egyháznak!
Közeledik a reformáció ünnepe, halottak napja, mirıl is elmélkedjek?
Ilyen gondolatokkal ültem íróasztal mellé, és segítségül elıvettem Karsay Eszter írásait, hátha találok a témával kapcsolatosat. Keresés közben találtam a megbocsátással kapcsolatos
írására, ami szinte állandó aktualitással bír. Íme:
„Hallunk emberekrıl, akik az egyházban (gyülekezetben) sebeket kaptak, megsérültek és elmaradtak onnan. Érthetı. Ahol
engem bántanak, oda nem megyek többet. Odamegyek, ahol
elfogadnak, befogadnak, és szeretnek.
Mégsem ilyen egyszerő képlet ez. Aki elhagyja az egyházat
azért, mert valami sérülést szerzett, lehet, hogy eleinte továbbmegy, és keres egy másikat, azután ott is beszerez egy sérülést,
és újabb közösséget keres. Vándorol egyik helyrıl a másikra, s
végül azt tapasztalja, hogy sehol sem talál tökéletes gyülekezetet. Sértetten elmarad mindenhonnan. Lehet, hogy az egyház
Urát azért nem tagadja meg, de elıbb utóbb ıt is elhagyja.
Mert lehet otthon is hinni, imádkozni, bibliát olvasni, csak éppen a valóság marad ki az életébıl: a gyülekezeti közösség. Az
individualista keresztyén pedig olyan, mint az a szobatudós
vagy forradalmár, akinek nagyszerő gondolatai, meggyızıdése
és eszméi vannak, de nem adja közre, nem él a társadalomban.
(…)
Az egyház a szentek közössége, a Krisztus teste - valljuk hitünk tanaiban. A gyülekezet ugyanakkor bőnös emberek közössége, ahol sokszor nincs közösség, inkább széthúzás, nincs szeretet, hanem vita és vetélkedés. Hatalmi harcok, zőrzavar kísérti
azokat is, akik az egyház falain belül megjelennek, éppen úgy,
mint azokat, akik távol maradnak. Igaz ugyan, hogy a háborúság (…) még nehezebben viselhetı, ha mindezt olyanok teszik,

(…) akik egyébként együtt imádkoznak. Akinek kételyi vannak
arról, hogy az egyházban is lehet súlyos bőnökkel találkozni,
olvassa el az elsı Korinthusi levelet egyvégtében. (…) Azokhoz
képest az, hogy valakit apró sérelem ér ma egy gyülekezetben,
igazán semmiség. S ha mégsem az, akkor sem az a megoldás,
hogy elhagyjuk gyülekezetünket: b o c s á s s u n k meg egymásnak, és bocsássunk meg az egyháznak! Bocsássuk meg a tévedéseket, mert nem vagyunk tévedhetetlenek! Bocsássuk meg, ha
valaki nem vesz észre, vagy ingerülten ránk szól, mások elkésnek, zörögnek, a gyerekek zajonganak! Ez is baj, az is. Lehetne
sorolni, hogy mi minden esik rosszul az egyházban, aminek szeretetközösségnek kellene lenni. Szeretetközösség is, de amolyan
családi, emberi szeretet az, amit egymásnak nyújtunk. Nem a
Krisztusi szeretet. Az, olykor ajándékként fellelhetı bennünk és
közöttünk, de nem tudunk mindig kedvesek, és figyelmesek lenni. Olykor fáradtak vagy türelmetlenek, máskor igazságtalanok
vagyunk. Bocsássunk meg egymásnak! Bírjuk-e a kritikát, elszenvedjük-e egymást szeretetben? (Ef 4,2)
Kérdés: valóban mivel is bántottak? Valós, vagy vélt sérelmek
azok? (…) Hol kezdıdik keresztyénségünk, és hol végzıdik?
Lehet, hogy nagy megpróbáltatásokat kibírunk, és csip-csup
ügyeken felháborodunk? Otthon súlyos beteget gondozunk szeretettel, de a gyülekezetben egy tréfás megjegyzéstıl felcsattanunk. Az egyházban mást várunk. Ott feddhetetlen és ártatlan
angyaloknak kellene ülni szelíden. (…) Nem így van. Gyakoroljuk a nagylelkőség, az önkritika, a derő, a megbocsátás nagy
leckéit! Hol máshol, ha nem az egyházban, a Krisztus követıi
között?
Úgy legyen.
Ismertette: V. Tibor

Kálvin – emlékév
2009
Szeretett testvéreim, kedves olvasóink!
A Kálvin – emlékév alkalmából továbbra is közre adjuk az İ
általa írt imádság sorozat következı számát , - mint ahogy azt
az elızı lapjainkban is megtettük .
Kérjük továbbra is fogadják szeretettel és imádságos szívvel ,
annál is inkább , mivel ez az év nemcsak a születésének 500–ik,
hanem halálának a 445–ik évfordulója is, valamint a közelgı
„halottak – napi” emlékezést is figyelmükbe ajánljuk.
Imádság :
Mindenható Isten! A Sátán szüntelen simogat bennünket a
maga csábításával úgy , hogy csaknem eltompulnak érzékeink,
mintha villámcsapás sújtott volna. Adjad hát, hogy igéd beragyogja lelkünket és szívünket, hogy ne zsibbadozzunk a sötét-

ben. Azután pedig indíts fel bennünket Szent Lelkeddel úgy,
hogy figyelmezni tudjunk minden prófétai intelmedre, amelyekkel visszahívsz bennünket az igaz útra, hogy el ne vesszünk.
Add, hogy ekképpen teljes életünk folyásában állhatatosan
gondunk legyen a bőnbánatra, hogy soha se gyönyörködjünk
bőneinkben, naponként tartsunk ítéletet önmagunk felett, és
ezzel fordítsuk el rólunk haragodat. Végre pedig, megharcolván
azt a harcot, amelyet állhatatosan kell vívnunk bőneinkkel, hadd
jussunk el ama boldog nyugalomba, amely a mi számunkra félretétetett a menyben a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

A KIS MOSOLY
Unatkozott magában, egyedül. Útra kelt hát, hogy találjon valakit, akivel együtt élhetne. Útközben találkozott a kicsike kis kacsintással, az sem volt nagyobb, mint ı maga. Rögvest összebarátkoztak, és alig tettek néhány lépést, megismerkedtek a kicsike
kis ragyogással, aki az arcokra szeretett kiülni.
Hova s merre? - kérdezték.
Egy erdıbe értek. A nagy fa alatt ült egy asszony. Összekuporodottan, a fa alatt. Magányos volt, s nagyon szomorú. İk hárman

összenéztek, szót sem szóltak.
A ragyogás rátelepedett az arcára, a mosolygás kiült az arcára, a
kacsintás meg csiklandozni kezdte a szemhéját. Az asszonnyal
folytatták az utat. Kifelé az erdıbıl.
Az elsı embernek, akivel találkoztak, ajándékozott az asszony
egy mosolyt, a másodikra ráragyogott az arca, a harmadikra meg
barátságosan rákacsintott.
És a faluban, ahová értek, kezdtek lassan, de feltartóztathatatlanul kivilágosodni a lelkek…
Zsolt. 34,3 (A. Kraft nyomán)

www.bocskaiter.hu

Közreadta: Szabó Márton Gondnok

10

Simon A. grafikája

ANTOINE DE SAINT-EXUPERY: FOHÁSZ
Uram, nem csodákért és látomásokért
fohászkodom, csak erıt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések mővészetére!
Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat!

Küldd el hozzám a kellı pillanatban
azt, akinek van elegendı bátorsága és
szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának
mondja meg, azt mások mondják
meg nekünk.
Tudom, hogy sok probléma éppen
úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.

Segíts engem a helyes idıbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsırangú
vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erıt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy
ne csak
átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem
a váratlan örömöket és magaslatokat!
İrizz meg attól a naiv hittıl, hogy az életben mindennek
simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek,
visszaesések az élet magától
adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelıdünk!

Add, hogy az élet legszebb,
legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára
méltók lehessünk!
Ajándékozz elegendı fantáziát ahhoz,
hogy a kellı pillanatban és
a megfelelı helyen - szavakkal vagy
szavak nélkül - egy kis jóságot
közvetíthessek!
İrizz meg az élet elszalasztásának
félelmétıl!
Ne azt add nekem, amit kívánok,
hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések mővészetére! Ámen

Templomfelújítás 1929-ben és ma, 80 évvel késıbb
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Simon A. grafikája

♦

♦

♦

♦

Október 3.-án du. 3 órától csoportos esküvıre került sor templomunkban. Házasságukra
Isten áldását kérték: Balogh László és felesége Gorondi Ilona / Petneházi D. 13./ és Kovács Attila és felesége Kiss Tünde.
Október 17.-én du. 5 órakor a 25. Házassági
évfordulójukon Isten áldását kérték további
életükre: Fehér István és felesége Torma
Edit / Kemény krt. 100. /
Október 6.-án a Baltazár Dezsı Ref. iskola
tanulói a templomban ünnepélyes keretek között emlékeztek meg a templomban a 13 aradi vértanúról.
Megkezdıdött a konfirmációi elıkészítı.
Minden héten csütörtökön du. 5 órára szeretettel várjuk a hetedikes fiatalokat a Bódi házba.

♦

♦

♦

Vasárnaponként az Istentisztelet alatt gyermekórát tartunk. Kicsik és nagyok külön csoportban hallgathatják az igét. Szeretettel várunk kicsiket, nagyokat.
Október 3.-án délelıtt a „Szeretet-Híd” keretében a Keleti temetıben a város elhunyt lelkészeinek sírjait tettük rendbe, és koszorúztuk
meg. A szolgálatban részt vett a ref. iskola
néhány tanulója, tanára, igazgatója, néhány
presbiter és gyülekezeti tag.
Örömmel adjuk hírül, hogy gyülekezeti honlapunk megújult. Az ünnepi istentiszteletekrıl
és egyéb alkalmakról készült videó felvételek
is megtekinthetık regisztrációt követıen. A
honlap eseménynaptárral és hírek rovattal is
bıvült. A honlap címe: www.bocskaiter.hu

Kiadványunkat adományokból tartjuk fenn. Ingyenesen terjesztjük. Kérjük támogassa Ön is megjelenését!
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