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Heti alkalmaink
Nyári időszakban csak az alábbi alkalmainkat 
tartjuk meg:

Kedd-csütörtök: 8 óra, reggeli áhítat
Szerda: 16 óra, bibliaóra 
péntek: 8 óra, imaalkalom 
Vasárnap: 9 óra, istentisztelet 

Fontos:
Lelkiismereti, hitéleti válság, keresztelések, 
esküvők, temetések bejelentésekor hívja a 
06-52-412-801 telefonszámot, vagy keressen 
fel a hivatali időben a Kassai út 12. szám alatt 
található irodánkban.

Hivatali idő:
Keddtől péntekig 9–12 és 13–16 óra között

Köszöntő

„Újuljunk meg együtt!”

2015 decemberére fejezte be a kivitelező cég a templom tornyának külső és belső felújítását.  
A gyülekezet azóta is várta a folytatást, ami az idén a január 21-i debrecen Város Bálja után már 
kézzelfogható valósággá vált. A bálon 11 millió forint adomány gyűlt össze a debreceni polgá-
rok nagylelkű adományaként, amely alapot adott a folytatásra. dr. papp László polgármester úr 
már a templomtorony felújítása utáni hálaadó istentiszteleten felajánlotta a város segítségét, 
így most 70 millió forint támogatást nyújtott a város a felújítás befejezéséhez. Ehhez az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma két pályázatával még összesen 17 millió forint járult, így össze-
sen 98 millió forint áll jelenleg rendelkezésünkre a templom teljes külső felújításához. Ekkora 
közpénz felhasználásához meghívásos közbeszerzési eljárást kellett kiírnunk, melyet debrecen 
Városa bonyolított le. A közbeszerzési eljárást megnyerő dryvit profi Kft. a szerződés aláírása 
után, 2017. június 19-én már meg is kezdte a templom körbeállványozását, így reményeink 
szerint idén december 31-én már a kívülről teljesen felújított templomban adhatunk hálát az 
idei évért.

Mindenható istenünket kérjük, hogy ne csak a mi vágyunk legyen a templomunk és vele 
együtt a gyülekezetünk megújulása, hanem mennyi Atyánk akarata is.

Szilágyi János, gondnok

alapítványi Hírek

A Nemzeti Együttműködési Alap társadal-
mi Felelősségvállalás Kollégium által kiírt  
„Civil szervezetek működési célú támogatása 
2017.” c. pályázaton gyülekezetünk alapítvá-
nya 550.000.-Ft összegű vissza nem téríten-
dő támogatásban részesül. 

Ennek köszönhetően a gyülekezeti újság 
következő négy száma megjelenésének költ-
ségeit nagyrészt e forrás biztosítja. E támo-
gatással az idén is tudunk majd kézműves 
foglalkozást szervezni, valamint a bábmis-
szió és az autóbuszos kirándulás költségei-
hez hozzájárulni.

Szilágyiné Asztalos Éva

kiadó: debrecen-Árpád téri református Egyházközség, 4028 debrecen, Kassai út 12. · tel.: +36-52/412-801 ·  
Honlap: www.arpadter.reformatus.hu · e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu  ·  számlaszám: Otp Zrt. 
11738008-20082374  · Szerkesztőség e-mail címe: magyarkoszal@gmail.com · Felelős szerkesztő: Veres János 
lelkipásztor · Szerkesztő: tóth László · Technikai szerkesztő: Szilágyiné Asztalos éva · nyomdai munkálatok:  
printart-press Kft. · Fotók:  Biró Zoltán, rogovics-Fehér Lajos Címlap fotó: rogovics-Fehér Lajos

A lap megjelenését támogatta a Nemzeti Együttműködési Alap
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M i is a lényege pünkösdnek? Nagyon egyszerűen megfo-
galmazható: a tanítványok ekkor teltek meg Lélekkel. 

Vagyis elkezdtek szolgáló keresztyénekké lenni. pünkösd eb-
ben hozott óriási változást. és nemcsak változást, hanem ké-

pességeket is!
Gondoljunk csak bele, mennyi olyan emberrel 

van tele a világ, akik élik az életüket, dolgoznak, 
áldozatokat hoznak, hogy elérjék céljaikat, aztán 
hirtelen belép az életükbe Krisztus. történik valami 
az életükben, belebotlanak Jézusba! A kérdés csak 
annyi: visszanyerve egyensúlyukat, tudnak-e úgy to-
vábbmenni, mintha nem történt volna semmi?

Mert ember tervez, isten meg végez! ilyenek va-
gyunk mi, emberek, sokunkat és sokszor megvakít a saját igazságunk!  Nem mindegy, hogy 
azért jövünk-e össze vasárnapról vasárnapra, hogy régi történeteket olvassunk, és hogy elma-
gyarázzuk, hogy ma mi miért nem működik! Együtt lehetnénk úgy is, hogy bizonyságot teszünk 
arról, hogy mennyi minden történt ÁLtALUNK akár ezen a héten is!

Szerintetek melyik a pünkösd? Szerintetek nem az lenne ma is a pünkösdi csoda, hogy min-
denki tenné azt, amire a Lélek indítja? Elkezdenénk végre szolgálni itt a gyülekezetben, és nem 
csak néha ellátogatni oda? Meddig imádkozunk még azért, hogy isten küldje el a Lelkét azért, 
hogy megváltozzon az életünk, vagy hogy megújuljon az Egyházunk?

A Szentlélek már kitöltetése óta itt van! Nekünk kell megváltoznunk, nekünk kell az egyhá-
zunkat megújítanunk a Lélek által!

Egyszóval: a mi életünk pünkösdje az lesz, amikor láthatóvá válik, hogyan lesz valaki fogyasz-
tó keresztyénből szolgáló keresztyénné. és akkor, de majd csak akkor, valaki a környezetedben 
felteszi a kérdést: „mi akar ez lenni atyámfiai?” Addig? Addig meg marad minden a „régiben”. 
Nem mondok rá áment, nehogy tényleg így maradjon. 

Veres János lelkipásztor

„mi akar ez lenni atyámFiai?...”

A húsvét előtti vasárnap, a nagyhét kezde-
te, Jézus Jeruzsálembe való bevonulá-

sának ünnepe. Hozsánna a dávid fiának!  Kit 
köszönt lengő olajág? Kit várnak zengő ho-
zsannák? Szelíden, ím, jő szamarán, ki ül majd 
égnek trónusán. éljenezni sokféleképpen 
lehet. éljenezni lehet győzelmi mámorban 
a stadionokban. éljenezni lehet extázisban 
a koncerteken, ünnepelve egy nagy sztárt. 
Most 2017-ben Jézust ünnepelni csak úgy 
lehet, ha vállalom a követését. Nem lehet el-
vegyülni a tömegben, hozsannázni csak úgy 

lehet, ha követem őt a szeretet útján. Jézus 
kifejezetten kerülte a felhajtást. A jeruzsále-
mi bevonulás volt az egyetlen, amikor meg-
engedte, hogy hangosan ünnepeljék. Vajon 
miért? Azért, hogy ráirányítsa a figyelmet: 
elhozta minden népnek a békesség országát. 
Aki szemközt találja magát Jézussal, annak két 
lehetősége van: az egyik a hozsánna,a másik a 
feszítsd meg. Mindenképpen döntenünk kell! 
én már döntöttem: hozsánna, áldott, aki jön 
az Úr nevében! Hozsánna a magasságban!

Samók Gyula

virágvasárnap
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alpHa kurzus az árpád téri gyülekezetben

O któbertől februárig szerda esténként 14 alkalommal gyűlt össze egy lelkes, 8 fős kiscso-
port, hogy hitük alapjairól kötetlenebb formában beszélgessenek. A rövid, együtt eltöltött 

vacsorát követően alapvető vallási ismeretekkel találkoztak, a Hit, a Szentlélek, a Gyógyulás 
vagy az imádság kérdése, melyekhez Veres János nagytiszteletű úr által videóvetítések is páro-
sultak. Annak ellenére, hogy nem teológiai képzés vagy hittanóra folyt hétről hétre, a résztve-
vők mégis új ismerteket tanulhattak. Az utolsó előtti alkalmon megtekintett Ádám almái című 
filmet a záró összejövetelen közösen beszélték meg a résztvevők, és egyben foglalták össze a 
hallottakat, melyhez nagytiszteletű úr maga készített almás pitét.

Greguss László

A Magyarországi Református egyház al-
kotmányáról és kormányzatáról szóló 

törvény szerint az egyházmegye esperese 
és gondnoka évente egyszer köteles minden 
egyházközséget meglátogatni (Canonica Vis-
itatio). Amenynyiben ezt személyesen nem 
tudják teljesíteni, felkérésükre az egyházme-
gyei tanácsosok végzik el az egyházlátogatás 
feladatát, amely során az egyházközség éle-
tét, gazdálkodását, egyházi és világi tevékeny-
ségét tekintik át.

idén gyülekezetünkben 2017. április 30-
án vasárnap került sor az egyházlátogatás-
ra, amelynek során püski Lajos lelkészi- és  
dr. Bohátka Sándor világi tanácsosok látogat-
tak el hozzánk, hogy gyülekezetünk 2016. évi 
munkáját értékeljék. Az istentisztelet előtt a 
tanácsos urak átnézték a gyülekezet anya-
könyveit, hitoktatási naplóit, a presbiteri ülé-
sek jegyzőkönyveit, a leltárt, iktatókönyvet 
és a lelkészi naplót. Ezek után a templomban 
püski Lajos nagytiszteletű úr a Jn 15,18-27 
alapján hirdette isten igéjét, majd dr. Bohátka 
Sándor értékelte a gyülekezet életét. isten-
tisztelet után nyílt presbiteri ülés keretében, 
kötetlenebb formában ismertettük meg gyü-
lekezetünk életét a hozzánk látogató bizott-
sági tagokkal. A beszélgetés során részlete-
sebben is bemutattuk gyülekezeti életünket, 

a bizottság pedig átható fejlődést, élénkülő 
hitéletet és stabil, bár nem önfenntartó gaz-
dasági mutatókat állapított meg. rávilágítot-
tak – a számunkra is nyilvános – tényre, hogy 
gyülekezetünk, mint a legtöbb református 
gyülekezet, önmagát a híveinek adományá-
ból fenntartani nem képes. Ehhez hozzájárul, 
hogy a jelentős, de leromlott állapotú ingat-
lanvagyon állapotának fenntartása és javítása 
olyan terhet ró a gyülekezetre, hogy idővel 
olyan megoldást kell keresnünk, amely hos-
szú távon biztos anyagi hátteret teremt a gyü-
lekezet hitéleti tevékenységének végzésére. 
Ígéretet kaptunk arra, hogy a beszélgetésen 
körvonalazódott javaslatokat, a presbitérium 
egyetértésével a bizottság az egyházmegye 
elnöksége elé terjeszti.

Elmondható, hogy a tanácsos urak átfogó 
képet kaptak gyülekezetünk életéről, és ezt 
összességében pozitívan értékelték. innen is 
szeretnénk köszönetet mondani püski Lajos 
nagytiszteletű úrnak és dr. Bohátka Sándor 
tanácsos úrnak, hogy őszinte és tárgyilagos 
meglátásaikkal segítették munkánkat.

Bízunk benne, hogy istenünk továbbra is utat 
mutat nekünk a gyülekezetépítés nem kön-
nyű feladatában.

Szilágyi János, gondnok

Gyülekezeti élet
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M iklya Zsolt kiskunfélegyházi 
költő alkotásait díjazta az 

Európai protestáns Egyházak Kö-
zössége, a megzenésített költemé-
nyek a wittenbergi templomban 
is felcsendültek az 500 éves jubi-
leumi ünnepségsorozat részeként 
márciusban. Ez a páratlan siker 
sajnos még egyházi körökben is 
viszonylag kevés visszhangot ka-
pott itthon. Gyülekezetünk azon 
törekvésével összhangban, hogy a 
reformáció jubileumát kézzelfog-
ható, közösségépítő eseményekkel 
ünnepeljük meg, felvettük vele a 
kapcsolatot. Annyit tudtunk róla 
egy cikkből, hogy „nem az évfordu-
lós ünneplés bereflektorozott ter-
meibe vágyik, ám fontosnak tartja 
az ünnepi alkalmat, mely az embe-
reket tükörbe nézésre késztetheti”. Valóban 
örömmel fogadta meghívásunkat, és május 
27-én, szombaton a gyülekezeti termünkben 
két eseményre is sor került. interaktív, játé-
kos alkalommal indítottunk elsősorban csa-
ládok számára a szerző gyermekverseivel, 
dalokkal, zenés rajzfilmekkel. Öröm volt látni, 
hogy a szikár, tűnődő, halk szavú (egyébként 
ötgyerekes) költő a gyerekek körében teljesen 
átalakul: játszik, nevettet, mintegy saját dalai 
szárnyán repül. Később a díjazott versek kap-
csán (Zsoltárhang vízjelekben, Limesen égő) 
folytattunk beszélgetést Miklya Zsolttal a fia-
tal debreceni költő, Juhász tibor moderálása 

mellett. A megzenésített alkotások felvételeit 
lejátszottuk, az azt követő beszélgetésbe a kö-
zönség is bekapcsolódott. Verseinek hangula-
tát idézzük fel Ott című költeményével:

„isten ott van mindenütt, 
de nincs ott a kezedben, 
isten ott van mindenütt, 
de nincs ott a szemedben. 
Simítását mégis érzed, 
pillantását még is őrzöd, 
Hordozod a szívedben.”

Berecz Péter 

miklya zsolt 

kölTő láTogATáSA 

gyülekezetünkben

Gyülekezeti élet
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2017. május 1-jén egy zempléni gyülekeze-
ti kirándulással ünnepeltük meg a munka 
ünnepét. Gyülekezetünkből egy lelkes csa-
pat hétfőn kora reggel dermesztő hideg-
ben indult útnak. Azonban később isten egy 
nagyszerű utat és napot adott a számunkra. 
Jóllehet a gyülekezet tagjai nem busszal, ha-
nem személykocsikkal utaztak, azonban úgy 
gondolom, hogy mindannyiunk számára nagy 
élményt jelentett maga az utazás is. Nekem 
abban a megtiszteltetésben volt részem, 
hogy gyülekezetünk lelkészei, a Veres házas-
pár befogadott az autójába. Nagytiszteletű 
úrral egyaránt voltak komoly, mély, teológiai 
és könnyed humoros beszélgetéseink. Na-
gyon jól összerázódtunk az utazás alatt. Majd 
megérkeztünk Újhutára, ahol járműveinket 
letettük, és nekivágtuk a regéci vár meg-
hódításának.

A túrán egy nagyszerűen képzett, 
profi túravezetőnk volt Orbán György 
személyében. Gyuri bátyánk, mint egy 
nagyszerű pásztor, terelgetett, báto-
rított, vezetett bennünket. Amíg az 
erdei ösvényeken jártunk Assisi Szent 
Ferenc éneke járt az eszembe: „róla 
beszél fű, virág, verebek és pacsir-
ták. rügyező és lombos fák, a simo-
gató szél. énekel a tarka rét, patak, 

folyó, vízesés, napsütéses fénylő ég.  
Ő a békesség.”

Csodálatos volt látni isten teremtett vi-
lágának a szépségét. Megmászni a hegyet, 
bevenni a regéci várat, és fentről visszanézni 
a megtett útra. Nagy élmény volt egy napot 
eltölteni gyülekezetünk tagjaival. Az ilyen és 
hasonló élmények sokat segítenek abban, 
hogy gyülekezetünk valódi, bensőséges kö-
zösségé váljon. 

Hálás vagyok istennek, hogy jómagam is 
részese lehettem ennek a kirándulásnak. Adja 
isten, hogy még sok ilyen és ehhez hasonló 
programon lehessünk együtt, jobban megis-
merve egymást és szerető istenünket.

Ormóshegyi Zoltán

gyülekezeti kirándulás a zemplénbe

Gyülekezeti élet
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G yülekezetünkben a Szentlélek kitölteté-
sének ünnepén hét gyermek tett konfir-

mációi vizsgát.
Név szerint: Bihari diána, Bihari Gréta Zsófia, 
Csahóczi Marcell Ádám, Csahóczi Máté, Kus-
tár Gábor, Nagy Gergő és Szentjóbi Áron.

A gyermekek szeptembertől kezdve vet-
tek rész a konfirmációi oktatásban, ahol sok 
bennük felmerülő kérdést a helyére tudtunk 
tenni. én az gondolom, hogy a konfirmációi 
órákon az a legfontosabb, hogy az isten igéje 
a gyermekek szívéig hasson, és jusson el.

Biztosan emlékezünk még arra, amikor mi 
tettük meg azt a bizonyos fogadalmat. reme-
gett a lábunk, és beleremegett a szívünk is. 
Jézus beszédében tanításaiban élet és lélek 
van. Jézus az, aki elkezdi az ő lelke által élővé 
tenni a mi és a gyermekeink életét is. Jézus 
nemcsak elkezdett dolgokat, hanem be is fe-
jezi azt.

Hiszem, hogy az idén konfirmált gyer-
mekek életében is lesz folytatás. Ha akarják 
Jézus ereje és kegyelme által nem csak ébre-
dező hitű keresztyénekké válhatnak, hanem 
Krisztus jó vitézeiként az ő harcos katonái-
ként a lelki fegyvereket magukra öltve hitben 
megerősödött tanítványokká válhatnak. Ha 
akarják!

Hordozzuk őket imádságban, hogy ne csak 
elkezdődjön bennük a jó, hanem majd egykor 
be is fejeződjön. Áldja, és őrizze az Úr a gyer-
mekeinket a most és a múltban konfirmálta-
kat is, ezzel a gyönyörű igével:
„Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg 
az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről 
vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.”

 (1tim 6,12)

Veres Jánosné Anikó

konFirmáCió 2017
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szólj be a papnak

Kedves testvérek! 
Bizonyára többen láttátok már legalább fél 
szemmel február óta a templomunkban fel-
feltűnő szokatlan plakátokat, vagy hallottatok 
innen-onnan arról a vitasorozatról, amelyen 
Veres János lelkipásztorunk rendszeresen 
részt vesz egy evangélikus lelkésszel és egy do-
monkos szerzetessel 
együtt. Miért adunk 
provokatív címet egy 
ilyen események? 
Miért egy kocsmában 
tartjuk? Miért közös-
ködünk más felekeze-
tek képviselőivel? és 
egyáltalán, mi akar ez 
lenni? Ezek a kérdé-
sek teljesen jogosan 
merülhetnek fel bennetek, ezért röviden meg-
próbálok válaszolni rájuk. Sajnos közhelynek 
számít, hogy országosan csökken a templom-
látogatók, istent az egyházunk keretei közt ke-
resők száma, különösen a fiatalabb korosztály 
körében. Kinek újítjuk akkor fel a templomain-
kat egyáltalán? idén ünnepeljük a reformáció 
500. évfordulóját, de vajon fel vagyunk készül-
ve akár csak az előttünk álló 5-10 évre? 

A változáshoz, a társadalom újra evange-
lizálásához nem csak a jelentős közöny és el-
lenszenv falait kellene lerombolunk, hanem 
a saját avítt struktúráinkkal, lomhaságunkkal 
is meg kellene küzdenünk. és ez nem csak a 
reformátusok problémája, és együtt hatéko-
nyabbak lehetünk. Ha a passzív múltba révedés 

helyett komolyan vesszük az „állandó megúju-
lást” (ecclesia semper reformanda), akkor be-
láthatjuk, hogy ma az emberek megszólításá-
hoz figyelemfelkeltő megjelenésre, interaktív 
alkalmakra, kérdésekre nyitottságra is szükség 
van, valamint a bárányokat nem elég a temp-
lomban várni tétlenül, főleg akkor nem, ha 

olyanokról van szó, akik 
Jézus Krisztusról, a mi 
pásztorunkról még csak 
alig tudnak valamit. 

istennek hála, június-
ban ötödik alkalommal 
tartottunk teltházas vi-
taestet mindenkit érin-
tő kérdésekről (szexuali-
tás, pénz, halál, stb.), és 
a tevékenységünk egyre 

bővül. Egy 20-30 fős fiatal önkéntes csapat 
verbuválódott, akik felekezeti hovatartozásra 
tekintet nélkül jó barátokká válva fesztiválmis-
szióra készülnek a Campuson júliusban. Kap-
csolatban vagyunk egy budapesti csapattal, 
akik ugyanezen a néven ott is beindítanának 
egy hasonló eseménysorozatot. Szeptember-
től a debreceni büntetésvégrehajtási intézet-
ben is lesznek alkalmaink, és egy debreceni bá-
zisú keresztyén blogot is szeretnénk elindítani 
ősszel. 

Szívesen mesélek bárkinek személyesen is 
törekvéseinkről, és kérlek Benneteket, imád-
kozzatok azért, hogy az Úr áldása legyen a szol-
gálatunkon.

Berecz Péter

„szólj be a papnak!” – mi akar ez lenni?!
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nagy dolog az, hogy a cikket nem bemu-
tatkozással kell kezdeni, mert nem olyan 

embereknek írom, akik közt nem vagyok, akik 
nem ismernek, hanem éppen fordítva. Így 
csak magam a legátusnak nevezem, aki egy 
nagyon szép ünnepet töltött az Árpád téri 
gyülekezetben, ahová tartozik már egy ideje. 

El kell mondanom, hogy ez volt az első pün-
kösdi ünnep, amit Magyarországon töltöttem. 
Különbözött a többitől, és nemcsak azért mert 
vizsgaidőszak van, hanem azért mert úgy 
éreztem magam, mint a tanítványok. Vártam 
pont úgy, mint a tanítványok vártak a Lélekre. 
S végül a várakozásnak vége szakadt! pünkösd 
lett, ami egy hatalmas választófal lett az előt-
te való és az utána való események között. 
Megerősödtem, és ezt pünkösdkor kaptam 
meg, mikor elmentem legációba, és ekkor jöt-
tem rá, hogy mennyire szükségem van nekem 
is az erőre. Az Úr viszont nagyon jól tudta ezt. 
S hálás vagyok érte, hogy az erőt a közösségben, gyülekezetben adta meg. Be kell vallanom, 
hogy nagyon vágytam már erre a megújító érzésre, arra, hogy köztetek legyek és együtt imád-
kozzunk, és együtt forduljunk isten felé.

Köszönöm azt, hogy közöttetek tölthettem az ünnepet, hogy meghallgattatok, és szeretettel 
fogadtattok. Öröm tölt el, hogy a gyülekezetben lehettem a pünkösdi legációm alkalmával.

Illés Nikolett  4. évfolyamos teológus hallgató

legátusként...

A fűtéskorszerűsítés miatt nem tudtunk semmilyen 
rendezvényt megtartani már egy jó ideje.  Ezt a csen-
det törte meg Kolozsváry Katalinnak virágvasárnapon 
megnyitott kiállítása.

A kiállítás képei csaknem 30 évet ölelnek át a mű-
vésznő munkáiból. Ezért is, no meg a sajátos kompozí-
ció színhasználata miatt is érdekes kiállítás szép számú 
közönséget vonzott.

Mi pedig miközben gyönyörködhettünk a virágok 
nyújtotta szépségben, eltűnődhettünk azok és a mi éle-
tünk múlandóságán. és talán rá is jöttünk: mindkettő 
mennyire, de mennyire meg is becsülendő. Köszönjük!  

kolozsváry katalin kiállítása
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Felkérésüknek eleget téve május 25-én 
elindultunk a Mezőtúri református Álta-

lános iskolába bábcsoportunkkal. Szép időnk 
volt, és a lelkünket még az is melengette, hogy 
Nagycsütörtökre esett az időpont. 

indulás előtt mindent számbavéve átnéz-
tünk, hogy a felszerelésünk hiánytalan legyen. 
Biztos, ami biztos alapon, még a saját, jól be-
vált kis „zenedobozunkat” és a hosszabbítót 
is beraktuk. Ezt fontos volt megemlítenem, 
mert az Úrnak mindig gondja van ránk.

A helyszínre érve közel százötven ünneplő-
be öltözött gyermek várta izgatottan előadá-
sunkat.

Egy színház terme adott helyet nekünk, 
hogy előadjuk „A szeretetre vágyó süni és a 
váratlan vendég“ című bábdarabot. Kezdés 
előtt percekkel derült ki, hogy az ígért han-
gosításra nem számíthatunk. Egy színházte-
remben? - tettük fel a kérdést kisebb ijedt-
ségünkben. de végül nem estünk kétségbe, 

mert tudtuk, hogy nálunk van a jól bevált Cd 
lejátszónk.

A gyerekek szépen, fegyelmezetten nézték 
végig bábjátékunkat. Nagyon fontos volt a da-
rab után következő tanítás, amiben a gyerme-
kek szívesen vettek részt, ugyanis a történetben 
nem hangzott el direkt, konkrét bibliai üzenet. 

Hálásan megköszönték fellépésünket. Mi 
pedig arra lettünk figyelmesek, hogy egy osz-
tály ott maradt még a teremben, és a velük 
lévő tanárnő az eljátszott történetünkre épít-
ve próbált igazságot tenni a gyerekek között. 

ilyen formában is megtapasztalhattuk, 
hogy elérte őket az „Úr keze”, és most sem 
volt hiábavaló az előadás és a tanítás.

Ezek után boldog szívvel indultunk útnak 
hazafelé, mert reméltük, és tudtuk, hogy az 
Úr gyönyörködik a mai munkánkban is.
„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és 
ne tiltsátok el őket…  “ /Mk 10, 14/

Juhosné Éva

kakaska bábCsoport
„gondja van az Úrnak az útra, amelyen jártok.“/Bírák  18. 6/

Onnan kezdeném, hogy mi is volt az a református cursillos alkalom számomra, ahol csü-
törtök estétől vasárnap estéig történt velem valami bő 3 évvel ezelőtt Berekfürdőn. Az 

egyszerűbb válasz az, hogy egy lelki alkalmon történt egy lelki megújulás.
Számos kérdés volt bennem, amikor elindultam erre az alkalomra. Az egyik isten felé, hogy 

miért nincs bennem az a plusz, amit láttam egy-két embernek az életén, hogy vele valami tör-
tént, ami velem még nem. Hogy istenem én hiszek benned, de mégis valami hiányzik? Ez ke-
vésnek tűnik, ami bennem van belőled, istenem? Mintha távolság lenne istenem közted és 
köztem? Miért? én istenem azt a pluszt szeretném, amit láttam másokban, azt a plusz örömöt, 
azt a hitet és bizonyosságot rólad istenem, amivel kiállnak az emberek a hitük mellett, amitől 
csillog a szemük. A szem a lélek tükre, és azoknak az embereknek a szemében valami más van, 
valami élettel teli. én nem kaphatnám meg ezt istenem? Mi választ el ettől? 

és a cursillon jött a változás istentől. Hogy változott e valami az életemben? igen. Boldoggá 
tesz engem isten jelenléte az életemben? igen. Hogy azóta voltak e lelki harcaim? igen. Mellet-
tem van isten ezekben a harcokban? igen. Fájdalmasok ezek a harcok néha? igen, néha nagyon, 
de isten átvisz ezeken, mellettem van, és megerősít. Bennem van. Jézus Krisztus az élet. Ben-
nem élet van, mert bennem Jézus Krisztus van. és öröm van bennem. és hálás vagyok, és áldom 

reFormátus Cursillos bibliaórák 
debreCenben is?

Misszió
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Kakaska bábcsoportunkkal 0–99 éves ko-
rúaknak, de főleg gyermekeknek, a pa-

lánta Országjáró Bábmisszió által készített 
bábokkal és műsorokkal próbálunk eljuttatni 
olyan bábdarabokat, amelyek segítségével 
megismerik Jézust, és közelebb kerülnek is-
tenhez.

Legtöbb műsorunk valamelyik ünnephez 
kapcsolódik, pl. karácsony, húsvét, de sok 
bábdarab valamilyen nevelési célzattal ké-
szült, pl. szeretetlenség, szófogadatlanság. 
Mindegyikhez kapcsolódik azonban egy-egy 
bibliai történet is: Jézus születése, Jézus halá-
la, Jézus föltámadása. A bábdarabok gyerme-
kekhez szólóan, érthetően, érdekesen mesé-
lik el a történeteket. A bábok, különösen az 
állatfigurák, igen szeretetreméltóak. 

Kis csoportunk: Anikó, éva, Krisztina, ildikó, 
Hajni és jómagam, teljes szívvel, lélekkel, sze-
retettel próbálja teljesíteni küldetését. Min-
den próba és előadás előtt imádságban kérjük 

isten segítségét, hogy bábjátékunk által isten 
üzenete eljusson a gyermekek és felnőttek szí-
véhez, és sikerüljön azonosulnunk az általunk 
játszott/bábozott szerepekkel. Apró-cseprő 
nehézségek azért előfordulnak, múltkor pl. 
egy egérke látogatta meg a bábjainkat. pró-
bák végén pedig igencsak fáj a térdünk, mert 
végig térdelve próbáltunk. Csapatunk össze-
tartó, egymást segítő, és mindnyájunkban ott 
van a remény, hogy játékunk által sikerül azt 
a bizonyos mustármagot elültetni nézőink lel-
kébe. Előadás után mindig megtapasztaljuk, 
hogy a gyermekek odafigyelnek, és megértik 
a bábjáték mondanivalóját, ügyesen válaszol-
nak kérdéseinkre.

továbbra is kérem isten segítségét, adjon 
erőt, hogy ezután is ugyanilyen szívvel-lélek-
kel teljesítsük missziónkat.

„Minden dolgotok szeretetben menjen 
végbe!” (1Kor 16,14)

Kanyó Andrásné Angyal

lEgkEdvESEBB SzolgálATom, miSSzióm,  
évek óta a bábozás

istent, hogy erre az alkalomra nekem akkor lehetőséget adott. Hálás vagyok, mert hittel, teljes 
bizonyossággal kimondhatom, hogy isten gyermeke vagyok. („Aki pedig befogadták, azokat 
felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az Ő nevében, 
akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.” Jn 1, 12-13. Jézus 
szavai: „Ne csodálkozz azon, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek” Jn 3, 7.)

Cursillos bibliaórákat szervezünk, ahol várjuk azokat a testvéreinket, akik már részt vettek a 
4 napos cursillos alkalmon, hogy egymást erősítsük. 

A következő ige áll a Filippiekhez írott levél 1. rész 6. versében: „éppen ezért meg vagyok 
győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát el is fogja végezni a Krisztus Jézus 
napjára.” igen növekednünk szükséges lelkiekben, hitben akár nehézségekben, örömökben 
van részünk. tanulni, növekedni egymás hite által, isten szavai által, amit olvasunk a Bibliában. 
Mert az Ő szava élő és ható, és nem tér hozzá vissza üresen, hanem megcselekszi, amit isten 
eltervezett. de ezt ki is kell mondanunk, mert a hit hallásból van. Hogy ezt honnan tudom?  
A Bibliából, és de jó, hogy hallhattam is ezt testvéreimtől, meg tudtam ebben erősödni.

A cursillos bibliaórákon növekedni akarunk, és átérezni közben azt az örömet is, amit Jézus 
Krisztus tanítványai éreztek az Ő jelenlétében. Szeretnénk ezeket az alkalmakat együtt alakíta-
ni, formálni.

Bíró Hajnalka

Misszió
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 Anyakönyvi hírek

Bihari diána
Bihari Gréta Zsófi
Csahóczi Máté Benedek
Csahóczi Marcell Ádám

1.
2.
3.
4.

Kustár Gábor
Szentjóbi Áron
Nagy Gergő

5.
6.
7.

61. szám

konFirmáCió

esketés

Znák Andrásné   földi életének 85. esztendejében
Nagy Sándor imre földi életének 80. esztendejében
Szigetiné deme ilona földi életének 52. esztendejében
Veres tiborné földi életének 76. esztendejében
Kállai József tibor földi életének 94. esztendejében

keresztelés

„Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg.” 
(róm 14,8)

Fodor Lili Blanka

temetés

Anyakönyvi  hírek

FElNőTT kERESzTElÉS
Bihari diána és Bihari Gréta Zsófia

e gy olyan ember-
nek szeretnék 

köszönetet mondani 
most, akit néhányan 
régebb óta ismertek, 
mint én magam. 

Mégis úgy illő, 
hogy mindannyiunk 
nevében én mond-
jak köszönetet neki. 
Amikor idejöttem 

lelkipásztornak, azzal fogadott, hogy nem 
rám szavazott. Megköszöntem az őszintesé-
gét. Mégis, az együtt eltöltött idő alatt egyre 
közelebb kerültünk egymáshoz emberileg is. 
Összekötött minket a közös szolgálat. Végül 

kialakult közöttünk az a sajátos humor, ami 
azt hiszem nem minden kántor és lelkész kö-
zött van meg. Sajnos.

Személy szerint is mélyen érintett, amikor 
ezév január elsején bejelentette, hogy nem 
folytatja tovább kántori szolgálatát.

Úgy éreztem, hogy köszönettel tartozunk.
Ez történt meg, amikor dr. Fekete Károly 

püspök úrral együtt meglátogattuk. püspök 
úr személyesen köszönte meg egy gyönyörű 
díszoklevél és egy értékes könyv kíséretében 
a több évtizeden át tartó hűséges kántori 
szolgálatát. Azt gondolom, egész gyülekeze-
tünk nevében mondhatom: köszönjük, és is-
ten éltessen drága Sanyi bácsi!

Veres János lelkipásztor

Szoták róbert és dr. Kócsi Kornélia

közöSSÉgüNk Egy ikoNikuS AlAkjA - Huga Sándor

Zúgó szél, mennyei 
vihar, jöjj a Lélek 
lángjaival!
Erőddel a szíveken 
zúgj át, és szellőztesd 
ki minden zugát, szel-
lőztess ki országot, 
népet, az egész nagy 
földkerekséget.
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2017. 04. 08. –  A „Hirdesd az igét” program-
sorozatnak egy újabb állomása volt Balmazúj-
városon, a Kossuth téri református templom-
ban – amely kistérségi találkozó volt is volt 
egyben.
Az ott élők már előző héten is ünnepeltek, hi-
szen akkor kapott új harangot a torony, ame-
lyet dr. Fekete Károly püspök úr szentelt fel.

A találkozón Bihar, debrecen és a Hajdú-
vidék egyházmegye gyülekezeteinek tagjai 
számára készítettek alkalmat, hogy egymást 
még jobban megismerjék – és beszélgetések 
alakuljanak ki közöttük.

A program ismertetése után a három me-
gye esperese egy-egy élettörténeti részlet-
tel tett   személyes bizonyságot a jelenlévők 
előtt.

Ezután dr. Fekete Károly püspök úr isten 
országáról beszélt: ”isten országának eljö-
vetelével megszűnnek az emberi hatalmak 
vetélkedései, és végéhez érnek az emberek 
közti alá és fölé rendelési viszonyok. Meg-

kérdőjelezhetet-
lenül be fog töl-
teni mindent 
isten akarata. Az 
ember fia sem 
azért jött, hogy 
neki szolgáljanak 
hanem, hogy Ö 
szolgáljon, és 
életét adja vált-
ságul sokakért.” 
(Mt 20,28)

A püspök úr 
után Nagy Gábor 
szabadságtelepi 
lelkész előadását 
hallhattuk.

Az alkalmat énekszolgálat – amelyet a 
helyi zenekar, a kántus és a Széchenyi kerti 
gyülekezet adta – majd úrvacsorai közösség 
zárta.

  Biró Zoltán

kistérségi találkozó balmazÚjvároson

közöSSÉgüNk Egy ikoNikuS AlAkjA - Huga Sándor

V alóban csak isten tudja, hányadik koncertjét adta a Sol Oriens Kórus az 
Árpád téri templomban nagycsütörtökön. A kórus évtizedek óta vissza-

térő vendég a templomban, mindig szívesen énekelnek itt, nemcsak a kitűnő 
akusztika és a szépen szóló orgona miatt. Mindkét félnek, énekeseknek és 
hallgatóknak egyaránt gazdagító élmény egy ilyen, orgonával kísért koncert.  
A kórus tagjai munkájuk gyümölcsét aratják, amikor széles hallgatóság elé tár-
ják sok heti gyakorlásuk eredményét, a közönség pedig művészi és lelki táplá-
lékot vehet magához. 

Ezúttal a kórus kérésére a hallgatóság a karzatok alatti padokban foglalt he-
lyet, így nem ült háttal az orgonakarzatról felhangzó műveknek. A műsorban 
több Liszt-szerzemény is felcsendült, egyebek mellett részletek a csodálatos 
Via crucisból. „isten megmaradt nekem az ő végtelen jóságában és irgalmassá-
gában. Bensőm legmélyéből kereszténynek érzem magam, és örömmel hajtom 
egész lelkemet Krisztus, a mi Megváltónk édes és könnyű igája alá, s igyekszem 
alázatosan gyakorolni azt, amit Egyháza a magunk javára parancsol nekünk.” 
- idézte Liszt Ferenc gondolatait deményi Sarolta karnagy. Így legyen!

Sigér Fruzsina

HAgyomáNyTEREmTő 
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Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett:

 Olvasósarok  

„a zarádok visszaÚtja” 

alister mCgratH: ebéd C. s. lewisszal

(Elképzelt beszélgetések az élet nagy kérdéseiről)

A kötet nyolc külön-
böző képzeletbeli 
beszélgetést tartal-
maz, amelyek során 
az író, C.S. Lewis és 
az olvasó elmélked-
hetnek az életről, a 
barátságról, a me-
sék jelentőségéről, 
a keresztény életről, 
az apologetika mű-
vészetéről, az ok-

tatásról, a fájdalomról és a mennyországról 
alkotott elképzeléseikről. A főszereplő termé-
szetesen C. S. Lewis, aki megrögzött ateistából 
a keresztény hit elkötelezett védelmezőjévé, 
méltatójává és tolmácsolójává (apologetika) 
vált. életében több tragédia érte, ezek közül 
szülei korai halála után az i. világháború bor-
zalmai és barátai elvesztése voltak számára a 
legborzalmasabbak. tolkien barátsága és az 
emberiségbe vetett remény végül elvezette 
az Úrhoz és Jézus Krisztushoz. Lewis megér-
tette, hogy Krisztuson elmélkedve nemcsak 
a megbocsátást gyakorolhatjuk, hanem rajta 
elmélkedve felismerhetjük bűneinket, szem-
beszállhatunk velük és elhatározhatjuk, hogy 
jobbá leszünk. 

Aslan, az oroszlán nem más, mint isten, aki 
ugyancsak jóra ösztönöz. Az általa képviselt 

erény egyszerre jelenti a bűnnel való szakítást 
és a jó elfogadásának gyümölcsét. Aslan nem 
más, mint aki jóra ösztönöz. Olyan kisugárzá-
sa van, amellyel képességeinken és hajlama-
inkon túli felismerésekre és cselekedetekre is 
alkalmassá válunk. isteni kegyelme mindenki 
számára máshogy vetül le, de üzenete egy-
értelmű. Szenvedése, halála és visszatérése, 
majd a következő három kötetben keresése, 
az ötödik kötetben visszatérése pedig Krisztus 
útjának allegóriája. A Hajnalvándor útjában 
Aslan országába juthatunk el, amely Lewis 
számára magát a valóságot jelentette. Számá-
ra platón barlanghasonlata a mi világunkra is 
érvényes volt, ahol csupán árnyait láthatjuk a 
valódi világnak. 

C.S. Lewis úgy mutatja be a kereszténysé-
get, hogy közben egyszerre hat az értelemre és 
a képzeletre, s gondolatait érthetően és élvez-
hetően képes átadni. A kötet képzeletbeli be-
szélgetéseiből nemcsak egy nem mindennapi 
életutat és irodalmi hagyatékot ismerhetünk 
meg, hanem a kereszténység közvetlen meg-
ismerését, amely minden keresztény számára 
fontos, ajánlott és letehetetlen olvasmány.

Alister McGrath: Ebéd C. S. Lewisszal  
(Elképzelt beszélgetések az élet nagy kér-
déseiről), Harmat, Budapest, 2016. (Ford.: 
J. Füstös Erika)

C.S. lewis (1898 - 1963) a XX. század egyik legnagyobb írója, irodalomtörténész, jelentős 
teológiai művek írója. Barátjához, a szintén egyetemi professzor j. R. R. Tolkienhez (többek 
között A gyűrűk ura trilógia szerzője) hasonlóan napjaink egyik legnépszerűbb szerzője a 
fiatalabb korosztály körében is, őt nevezzük a modern kori gyermek-fantasy megalkotójá-
nak. leghíresebb műve a Narnia krónikái című hétrészes (septológia) fantáziaregény. C.S. 
lewis azonban a XX. század egyik legelismertebb vallási írója és előadója is volt, aki a BBC-
ben, a frontvonalakon és az egyetemeken egyaránt hirdette közérthetően és meggyőzően 
a keresztény hit fontosságát. 

Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett
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61. számKUCKÓ  - Gyermeksarok

pünkösd
Mózes korától kezdve húsvét után hét héttel tartották a „hetek ünnepét”, amelyet hellenista 
hatásra pentékoszténak (ötvenedik nap) neveztek. Az ötvenedik nap eredetileg aratási, hála-
adási nap volt. Nyelvünk – számos más nyelv között – ebből származtatja az ünnep ma haszná-
latos nevét.

A keresztények kezdettől fogva a húsvéthoz kötötten tartották meg az ötvenedik napot. 
Ezen a napon három fontos esemény történt: 

• a Szentlélek eljövetele, mint Krisztus megváltó tettének gyümölcse és beteljesítője;
• az egyház alapítása, 
• és az egész világra kiterjedő missziós munka kezdete. 
pünkösdkor az apostolok különböző nyelveken beszéltek, hogy mindenki a saját nyelvén 

értse az üzenetet. Az egység Lelke abban mutatkozik meg, hogy sokan megértik. Az egyház 
eredendően egységes és sokféle.

A Szentlélek:
• héberül: (rúach ha-qódes)
• görögül: (pneuma hagion )
• latinul: (Spiritus Sanctus) 
Egyes vallási felekezetek a Szent Szellem kifejezést használják, ugyanis a Szellem szót hasz-

nálják a görög nyelvű újszövetségi pneuma (πνευμα = „szellő”, „lehelet”) visszaadására, hogy 
megkülönböztessék a görög pszükhé (ψυχη) kifejezésnek megfelelő lélek szótól. A katolikus 
és protestáns egyházak jórészt megmaradtak a történelmi hagyományon alapuló Szentlélek 
kifejezés használata mellett.

Hasonlítsd össze a két képet, az eredeti képet színezd ki!
Hány eltérést találtál? ___________
mire emlékeztet téged ez a szám?    __________________ __________________

ima: Urunk, segíts minket annak megértésében, hogy a Lélek ajándék, isten ajándéka, s 
ugyanígy az életet is mindig ajándéknak, az Ő ajándékának tekintsük. tégy minket az élet 
evangéliumának hirdetőivé, ünneplőivé és szolgálóivá. 
élj bennünk mindenkor Szentlelked által, hogy élet legyen bennünk, s egykor eljussunk az 
örök életre. Krisztus a mi Urunk által! Ámen.
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A vasárnapi istentiszteleten közö-
sen végeztünk szolgálatot, majd átadtuk 
gyülekezetünk hozzájátulását a „Let’s 
Build a House” projekthez, mindösszesen 
180.000.-Ft-nak megfelelő angol fontot. 
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beszélgetésekkel mélyíthettük gyülekeze-
teink kapcsolatát.
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