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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
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A lap megjelenését támogatta a Nemzeti Együttműködési Alap

A tavasz beköszöntével mindenki örül a több fénynek, melegnek. ilyenkor már érezzük, hogy 
másként süt a nap, máshogy csillan meg a fény a tárgyakon a szobánkban. Ekkor szokott eljönni 
a nagytakarítás ideje is, hiszen, talán a fény miatt, jobban látjuk, mely helységekre fér rá egy 
alapos tisztítás. 

Ebbe a lelkületünkbe érkezik a Húsvét fénye. Ez a fény: az élet fénye, a megváltás fénye, vala-
mi másra vetül, és irányítja a figyelmünket. A belső tisztaságra. ilyenkor ezért is sokat tehetünk. 
Sokan böjtölnek, mások többet imádkoznak, míg valakik régi haragosukat keresik föl békülési 
szándékkal. A cél közös mindegyikben: egy belső nagytakarítás, tisztaság elérése. Így készülünk 
legnagyobb keresztyén ünnepünkre, hiszen lehet-e ennél nagyobb örömünk. Van örök életünk! 
talán pont ezért tettek ki az egyik nagy áruházban húsvéti gyertyákat, amelyeket a temetőbe 
vihetünk ki meggyújtani, hogy erősítsék a Jézus-i fényt. Lehet, hogy most aktuálisabb, mint 
halottak napjakor? 

Tóth László szerkesztő

záró számadás 2017
Bevételek:
Egyházfenntartói járulék: 3.540.400
perselypénzek: 2.644.130
Adományok: 23.961.950
 ebből isten dicsőségére: 96.150
 templom felújításra: 12.955.250
 Gondviselés alapra: 8.821.550
Egyéb bevételek:  87.302.998
       ebből pályázati támogatás: 79.000.000
Bevétel összesen:  117.449.478

kiadások:
Személyi kiadások: 7.891.285
Gyülekezeti élet kiadásai: 3.212.367
igazgatási kiadások: 1.902.452
ingatlanok fenntartási költségei: 4.002.431
Egyéb kiadások: 2.229.504
Felújítás: 91.662.789
Közalapi hozzájárulás: 246.000
Kiadás összesen: 111.146.828

Köszönjük az adományokat!

KöSZöNTő



3

64. számMeditáció

elsőre egy szöveges feladatnak vagy egy találós kérdésnek 
tűnhet. Szerintem, sokak számára az is! és bár minden 

esztendőben ismétlődik, csak annál rosszabb a találati arány.
A ma embere elfeledi azt, hogy minél jobban eltávolo-

dik a természettől és a természetestől, annál inkább kiszol-
gáltatja magát valami másnak.

Mára már nem csak az ünnep vallásos jellege nem je-
lent sokat, de már mint népszokás is kifutó termék lett. 
Nem is gondolunk arra, hogy az évkör ünnepeinek hihetet-
lenül nagy szerepük lenne az életükben! Ezek nélkül bizony 
kapaszkodók nélkül maradunk. és ne feledjük, minél fejlet-
tebb egy technikai civilizáció, annál sebezhetőbb is!

Ma a Húsvétnak leginkább a Wellness-turizmus örül, hiszen ezen a hétvégéken telt házasok 
a szállodák. Nem úgy a templomaink. Bár sok Wellness szálló programokkal és akár istentiszte-
lettel is kedveskedik a vendégeknek, akik elmenekülhetnek az ünnepi mosogatás, a nem hívott 
látogatók és az olcsó kölnik elől.

Nem keseregnünk kell tehát a változások miatt, hanem ott kell lenni, ahol a változások tör-
ténnek, és ahol az emberek vannak! Így kívánok mindenkinek áldott Húsvétot.

Veres János, lelkipásztor

mi az: tavaszi napfordulót követő 
                     első telihold utáni vasárnap?

M ár javában tart a húsvét előtti nagy-
böjt. Az évszázadok alatt rengeteget 

változott ez a böjti időszak, hol szigorúbb, hol 
megengedőbb volt az egyház a böjt tárgyával, 
azaz a hússal. Ez az időszak minden böjtölő 
számára egy próbatétel (sokszor a közvetlen 
környezetünknek is, főleg ha önsanyargató 
üzemmódba kapcsolunk), amely során lelki-
leg megtisztulunk, a hívő emberek „lelkileg 
egyesülnek” Jézus Krisztussal. Nézzünk meg 
egy kis „meat-ologyt”, hogyan alakult ki, vál-
tozott az évszázadok során ez a tradíció.

A keresztény böjt a iV. században alakult 
ki, a szerdai kezdés pedig a Vii. század óta 
van jelen. A katolikus felfogás szerint a nagy-
böjt hamvazó szerdától húsvét vasárnapjáig 

tart, de szerencsére a legaszkétábbak is meg 
tudnak pihenni vasárnaponként. Ezekből az 
adatokból könnyen ki tudjuk számolni a meg-
tisztulás időtartamát, anélkül, hogy a Mensa 
Klub lelkes tagjai lennénk. tehát a helyes vá-
lasz a 40 nap. Akik rendesen részt vettek anno 
a bibliaórán, azok tudják, hogy a 40 igencsak 
közkedvelt szám a Szentírásban. A római ka-
tolikus egyház elég szigorúan fogta a híveket, 
a húson kívül tiltólistára került a tojás, tej, 
vaj és az állati zsír, amely egyes országokban 
egészen a XViii. század elejéig kitartott. Vol-
tak keménykötésű keresztes terminátorok, 
akik az úgynevezett negyveneléssel próbál-
tak vezekelni a bűneikért. Ez azt jelentette, 
hogy 40 napig csak napnyugta után egyszer 

HogyAN VáLToZoTT HALLá A Hód?

A böjtöl és rejtelmeiről

Carl Heinrich Bloch: 
The Resurrection I.



4

Jubileum64. szám

étkeztek. természetesen a böjt alól mentessé-
get is lehet kapni, ha valaki 60 év feletti, fizikai 
munkát végez, stb. Szerencsére mi magyarok 
mindig leleményesek voltunk, így már 1611-ben 
kiudvaroltuk az apostoli széktől, hogy a tojást és 
a tejet vegyék le a tiltólistáról. Ehhez a döntés-
hez biztos hozzájárult az a pár piros pont, amit a 
törökök elleni harcban szereztünk.

Az egyik fontos böjti táplálék a hal. Az Újszö-
vetségben rengeteg hallal kapcsolatos csoda 
vagy más esemény is szerepel, illetve különö-
sen tiszta jószágnak is tartották. A Halak havá-
nak nagy része, olykor az egésze is a nagyböjt-
be esik. Summa summarum a hal lett az egyik 
legfontosabb böjti étel. Napjainkban a hazai 
halfogyasztás minimális a nemzetközihez kép-
est. A magyar átlagember évente 3 kg pikkely-
est fogyaszt. természetesen ez is, mint minden 
jelenlegi probléma visszavezethető trianonra.  
A magyar polgár bármikor lepattanhatott egy 
jó kis vasúti jeggyel Fiuméba, ahol finomabb-
nál finomabb tengeri élőlényekkel tudott meg-
ismerkedni. Mára azonban személyigazolvány 
nélkül nehezen tudnánk ”Horvátba’„ átruccani, 
egy jó kis ’tenger gyümölcseiért’. Bár az igazat 
megvallva nehezen képzelem el, hogy ükanyám 
a poros Alföld délibábos pusztaságán a tengeri 
halak fűszerezésén gondolkodott. Szerintem a 
jól bevált böjti levest, a ciberelevest rotyogatta 
naphosszat.

Előnyben részesítettek ilyenkor más vízi és 
hidegvérű állatokat is. Előszeretettel fogyasz-
tották a rákot, békát, teknősbékát, csigát és a 
hódot is. Joggal tehető fel a kérdés, hogy a hód 
mióta tartozik az előbb felsorolt kategóriákba? 
Biológia órán biztos kaptunk volna egy fülest, ha 
szegény emlősállatot besoroljuk a porcos halak 
osztályába. A dolog nyitja, hogy a XV. században 
a konstanzi zsinat során a hódot hallá nyilvání-
tották, tekintve, hogy ideje nagy részét vízben 
tölti és jól is úszik. Ez is szerepet játszott abban, 
hogy a XiX. századra sikerült Magyarország és 
Európa nagy részéről is kiirtani.

A znióváraljai kolostor lakói annyira megsze-
rették a csigát, hogy a monostor XViii. századi 

térképén szerepel egy kis terület, mint „csigane-
velő” kert.  

A teknősbékát az óceánon túl még napja-
inkban is lelkesen fogyasztják böjti időszakban. 
Nem kell elborzadni, mert Magyarországon is 
rengeteg érdekes recept őrzi az alakját. Elég 
százötven évet visszamenni az időben, hogy 
kiderüljön a magyar nemesség tányérjára is 
gyakran felkerült leves vagy rántott formában. 
Németh Zsuzsánna szakácskönyvében a teknős-
béka vérével sűrített mártás is megtalálható.  
A legszofisztikáltabb megjelenési módja azon-
ban az átlag háziasszonynak is elérhető teknős-
konzerv volt. Most gondoljunk bele, micsoda 
felemelő érzés lehetett Kugler Géza szakács-
könyve alapján elkészíteni a teknős konzerv 
spanyol mártással leöntve nevet viselő gasztro-
nómiai mesterfogást. A régi időkben se lehetett 
mindent beszerezni vidéken. Így szegény vidéki 
tésasszonyomnak, ha teknősbékára fájt a foga, 
akkor kénytelen volt feldolgozni szegény álla-
tott. de szerencsére szakácskönyvíróink min-
denre gondoltak. részletesen leírták, hogyan 
kell a teknős húsát ehető állapotban lehámozni 
a vázáról.

A végén érdekességként két nagyböjti menü. 
Az első menüsor Bornemissza Anna 1680-as 
szakácskönyvében található, amely alapvetően 
egy fejedelmi konyhát mutat be. A következő 
ételeket szolgálták fel: mondolalevest (valószí-
nűleg mandulaleves), tyúkhaszonbúl rántottát 
almával, zöldbékát rántva, aszú pisztrángot bor-
sólével, apró, fekete tengeri csigát, sajtkását, sü-
vegfánkot és végül mindenféle gyümölcsöket.  
A másik egy heti böjti menü, ami a szentesi ka-
tolikusoktól maradt fent.  Hétfő: lebbencsleves, 
tojásbodag (lángos, lepény), kedd: krumplileves, 
szerda: korpacibere leves és tojásbodag, csütör-
tök: laposborsó, péntek: savóleves, tojásbodag, 
szombat: krumplis tarhonya, vasárnap: mákos 
guba vagy mézes csík.

Zárómondatként jegyezzük meg, ami Máté 
evangéliumában áll: „nem az fertőzteti meg az 
embert, ami a száján bemegy, hanem az, ami a 
száján kijön.”(Máté 15,11)

Nagy Gabriella

Meditáció
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Mint azt sokan láthattátok, és meg is je-
gyeztétek, folyamatos változások vannak 
gyülekezeti termünkben. Hosszú évek 
óta dolgozunk azért, hogy végre a kor 
színvonalára emeljük. én még emlékszem 
a kivésett falak látványára, az új vezetékek 
cseréjére, és amikor 24 fővel (Selyem Miklós 
postásunk irányítása mellett) festettük ki 
a gyülekezeti termet. Emlékszem, mikor 
Szilágyi János felszerelte a projektort és az 
új hangosítást. rendbetettük a konyhát, és 
emlékszem arra is, amikor kicseréltük a vi-
lágítást. Emlékszem, amikor a hálószobától 
a lenti irodáig végigvéstük a falakat, hogy 
az internetet levigyük. Nagy feladat volt a 
gázfűtés teljes átalakítsa is.

Legutóbbi nagy változás egy hatalmas 
beépített szekrény elkészítése volt. Köszö-
net ezért Bíró Zoltán barátunknak, akinek 
a keze munkáját dicséri ez a szekrény és az 
oszlop burkolata is.

Veres János lelkipásztor

KöZöS AdAKoZáSRA HíVáS!

Nagyon szeretnénk lecserélni a Kassai út 12. szám alatt található Lelkészi Hivatal kapu-
ját, és egyben megszabadulni a rácsos ajtótól. Egyrészt nagyon rossz állapotban van, 
másrészt pedig nem alkalmas már arra, amire úgy száz egynéhány esztendővel szánták. 
Nehezen fér be egy kerékpár is, egy babakocsiról már nem is beszélve.

ráadásul a vas ajtó már maga is egy üzenet. Mivel hatalmas ajtóról és a falazat felett 
levő félkörívről van szó, egy több ponton záródó új ajtó ára bizony 800.000 Ft.

Bízunk abban, hogy megértjük annak a fontosságát, hogy nagyon nem mindegy, hi-
vatal ajtaja mit juttat az eszünkbe. pályázni nem tudunk, mert a templomunkra komoly 
pénzeket kaptunk már a tavalyi esztendőben is, ezért arra gondoltunk, hogy önerőből 
gyűjtenénk össze a kapuzat árát. 

Az összeg befizethető csekken, gondnok úrnál, vagy gyülekezetünk pénztárosánál. 
Fontosnak gondolom, hogy ha csak jelképes összeggel is, de senki ne maradjon ki az új 
kapu felszerelésének öröméből!

Veres János lelkipásztor

ToVáBB SZépüL A gyüLEKEZETI TERmüNK

Felújítás
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Október volt, 
sárgultak a 

ginko biloba fák a 
klinika parkjában. 
Kétágyas szobát 
kaptunk saját für-
dőszobával, kedves 
doktornőt, és egy 
óriási tégely csuka-
májolajos vazelint, 

benne csodákra képes szterioddal, amivel 
napi kétszer kentem be tetőtől talpig Lénárd 
Jonatánt. A bőr- és nemiklinika érdekes hely, 
senkiről sem lehet biztosan tudni, hogy bőr- 
vagy nemibeteg, ami talán nem is baj, mert 
rögtön megszűnne az amúgy sem túl élénk 
társasági élet a folyosókon. Csütörtökön ke-
rültünk be és kezdtük a kenőcsölést, péntekre 
pedig az egész gyerek lehámlott, új bőr kandi-
kált a levedző, gyulladt hámréteg alatt.

Szombat délután a levelező hallgatókkal 
volt órám, Lénárd Jonatánt az apja vette át, 
amíg elmentem az egye-
temre. Egészen különös 
érzés volt három nap fek-
vőbeteg-osztály után ki-
menni a nagyvilágba: mint 
aki fogságból szabadul. A 
szabadság persze nem volt 
túl édes, munkával telt, 
de mintha egy másik valóságba csöppentem 
volna, a halszagú, viszkető gyerekkel való ös-
szezártságból hirtelen a katedrán álltam, és 
az Európai Unió viselt dolgairól beszéltem. Az 
este újra a klinikán talált, épp megvacsoráz-
tunk, amikor a hűtő tetejéről egyszer csak rám 
nézett egy klinikai traktátus, amelyből világo-
san kiderült, hogy vasárnap református isten-
tiszteletet tartanak a bőr- és nemiklinika tan-
termében, azaz pont egy emelettel lejjebb. 

Másnap reggel a csukamájolajjal alaposan 
bekent gyerekkel együtt beléptünk a tante-

rem előterébe. Bizarr látvány fogadott, a pla-
fonig érő vitrinekben válogatott bőr- és nemi-
betegségek voltak viaszba öntve, latin névvel 
ellátva. A tiszteletes késett, így volt idő meg-
szemlélni a kiállított kórokat, és válaszolni a 
kétéves vonatkozó kérdéseire. Végül megjött 
a tiszteletes, és bebocsátott minket a lépcső-
zetes padokkal teli, óriási tanterembe, ahol az 
előteret messze túlszárnyaló mennyiségben, 
két emelet magasan sorakoztak a vitrinek, 
tömve válogatott bőrbetegséggel rendelke-
ző testrészekkel, és igen, nemi szervekkel.  
A többiek számára ez megszokott látvány 
volt, nekem viszont meghökkentő, egyszerre 
nevetséges és horrorisztikus. Olyan volt, mint 
egy elvarázsolt katolikus templombelső, ahol 
a porcelánbőrű szenteket egy gonosz boszor-
kány nemcsak feldarabolta, de a legcsúfabb 
bőrbajokkal is ellátta. A rüh és az ótvar e 
szokatlan manifesztálódása persze nem aka-
dályozta isten szavát, ami betöltötte a teret, 
amíg én a lépcsőkön le-fel masírozó, halszagú 

gyerekemet próbáltam 
utolérni. Összességében 
lelkileg épülve és hálás 
szívvel távoztunk Lénárd 
Jonatánnal. Az egyik 
panasz-zsoltár alapján 
hirdetett ige megnyugta-
tott afelől, hogy szabad 

panaszkodnunk a Mennyei Atyánknak, amit 
azokban a napokban meg is tettem. Másrészt 
az elátkozott viasz-szentek által hordozott 
testi bajok ugyancsak mély benyomást tettek 
rám, és hálát adtam azért, hogy mennyi bőr- 
(és nemi)betegséggel NEM küzdünk. 

Hétfőn aztán hazamentünk, hogy otthon 
folytassuk a küzdelmet az atópiás dermati-
tisszel. A küzdelem azóta eldőlni látszik, az Úr 
segítségével nyerésre állunk.

Sigér Fruzsina

A BIBIRCSóKoS mAdoNNA

{      }„ ...a porcelánbőrű szente-
ket egy gonosz boszorkány 
nemcsak feldarabolta, de 
a legcsúfabb bőrbajokkal 
is ellátta.”

Testi-lelki próbáinkban
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SZERETETéHSég

J anuár hónapban hallottam a felhívást, 
hogy lehet jelentkezni ételosztásra a gyü-

lekezetben.
Még eddig nem volt lehetőségem ilyen alkal-
mon részt venni.

Az ételosztás számomra érdekes módon 
először ebéddel kezdődött – mi voltunk az 
előkóstolók.

A gyülekezet szorgos asszonykezei már 
reggel óta serénykedtek a konyhában, hogy 
amit korábban megvásároltak nagytiszteletű 
úrék, abból sok adag finom és laktató étel ké-
szüljön.

Bőséges adag leves mellé forró teát és cso-
koládét is kaptak a rászorulók. Jó volt látni, 
hogy tudtunk segíteni másokon, még az idő-
járás is kegyes volt hozzánk.

Megindító volt, hogy egy konténerben 
mennyi embert tudnak bezsúfolni – nem is 
gondoltam volna, hogy mennyi láthatatlan 
ember él itt ebben a városban – és számukra a 
mai napon egy kis melegséget tudtunk vinni.

ráadásul ezen alkalom szerintem egy ki-
csit közelebb hozta egymáshoz a gyülekezeti 
tagokat.

isten áldása legyen az adományokkal segí-
tőkön, a főzésben, az osztásban és nem utolsó 
sorban a mosogatásban résztvevőkön.

Köszönjük, hogy ott lehettünk!           
Bíró Zoltán 

FéRFI HITméLyíTő  
ALKALom BEREKFüRdőN

isten akaratából lehetőségem nyílt részt venni március 1-4. között Berekfürdőn a Coursillo kö-
zösségében a Megbékélés Házában. Ezelőtt a Coursillóról csak hallomásból tudtam, és nem 
is érdeklődtem túlságosan. A gyomromban az ismeretlenség izgalmával, de teljes bizalommal 
mentem. Krisztus hívott, rossz nem lehet. Nem csalódtam. Szervezett, rendezett és ami  a leg-
fontosabb, szeretetteljes légkör fogadott. A napok imákkal, bizonyságtételekkel teltek. Voltak 
köztünk lelkészek, de a hitüket keresők is. Mégis egyforma lelkesedéssel éltük meg, hogyan 
munkálkodik bennünk Jézus. igazi megerősítés volt ez.

Köszönet a rengeteg hiterősítő imáért, amely ideáig vezetett.
Ámen. 

Erdei Ferenc
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2017 második ad-
venti vasárnapján 
az árpád művésze-
ti Alkotó Közösség 
az ünnepre készül-
ve című kiállítá-
sával mutatkozott 
be a kistemplomi 
gyülekezetben. 
   A tárlaton két új 
tagunk is debütált: 
Soltész péter ma-
gyar Ezüst érdem-
jellel kitüntetett 
festő Kárpátaljá-
ról, és Kisné Szabó 
Katalin, fotós.

A megnyitót Veres János nagytiszteletű úr tartotta. Beszédében méltatta az ünnep jelentőségét, 
a lélek és a művészet kapcsolatát. Az ünnepi hangulatot és a készülődés örömét fejezték ki a fest-
mények és a három fotós képei egyaránt. A megnyitó után Kolozsváry Katalin Holló László-díjas 
festőművész, a közösség vezetője, a gyülekezet tagjainak bemutatta az alkotókat. Ezt követően 
egyik társunk, Keményné Macz irén gyönyörű énekével bűvölte el a hallgatóságot. tiszteletünk és 
köszönetünk jeléül egy-egy fotót adtunk át Veres János és Zsoldos tibor nagytiszteletű uraknak. 
A megnyitó és bemutatkozás után egy szerény szeretetvendégséggel köszöntük meg a kistemp-
lomi gyülekezetnek a lehetőséget!

Rogovics-Fehér Lajos

üNNEpRE KéSZüLVE

Ima a szomorúság- és a depresszióból való gyógyulásért
Jézusom, eléd tárom minden szomorúságomat, szorongásaimat, búbánatomat, a ma-
gány, az elszigeteltség, a bukás érzését; minden depressziós, kétségbeesett, bizalmatlan-
sági, levertségi, megalázottsági állapotot, amelyben olyan gyakran vagyok. A szomorú-
ság és a depresszió ezen állapotából nem tudok saját erőmből kimászni. Lépj te közbe, 
Uram, ahogy megjelentél az emmauszi tanítványoknak az út mentén és újra reményt 
ébresztettél szívükben és mosolyt varázsoltál arcukra, úgy társulj mellém is most. Szaba-
díts meg ezektől a lelkiállapotoktól.

Töltsd be szívem és életem ürességét, emelj ki minden szomorúságból és levertségből. 
Áraszd rám Szentlelkedet, Aki a bátorítás és öröm, a remény és az erősség Lelke.
Jézus Szíve, remélek és bízom benned. Ámen. 

Forrás: Gabriele Amorth: Szabadíts meg!

Gyülekezeti élet
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CSALádI TáBoR 2018

kiállítás
érdekes alkalmon vehettünk részt január 28-án az istentisztelet után, hiszen kedves barátom, 
Szabó Zsolt lelkész úr feleségének, Bognár renátának kiállítására került sor Kezdetek címmel. 
tiba Zsolt nagytiszteletű úr „hozta a formáját” egy igen jó kedélyű megnyitó rögtönzésével, 
majd Óváry Zoltán feledhetetlen gitárjátéka következett.

Az olajképek magukért beszélnek, két évet mutatva be - a kezdetektől máig - renáta mű-
vészetéből.

Veres János lelkipásztor

Gyülekezeti családi tábort szervezünk a 
tisza-parti tivadarra, a Ház az élő vízhez 
református üdülőbe, 2018. július 30– 
augusztus 2. között. A szállás és étkezés 
díja 15.000.-Ft/fő, az 1. részletet (7.500/
fő) március 31-ig, a 2. részletet június 30-
ig kérjük befizetni. A programok költségeit 
helyben fizetjük. 

Szállásunk 6-8 fős, emeletes ágyas szo-
bákban lesz, szobánként fürdőszobával. 

A tervezett programok között templom-
túra, bicilki- és kajaktúra, strandolás és 
hajnali vadles is szerepel, melyek mellett a 
lelki feltöltekezés, a szolgálat és a közösség 
megélésének a csodálatos lehetősége lesz   
ez az alkalmunk is. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
Feliratkozás a templomban kihelyezett je-
lentkezési íven lehetséges.

Szilágyi János gondnok
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Amikor meghallottam, hogy egyházközségünk alapít-
ványa disznótort szervez, nagyon fellelkesültem. 

Azonnal be is írtam a nevemet a segítők névsorába.
Falun nőttem fel; a disznóvágás a családunkban mindig nagy élményt jelentett számomra. 

Fiatalon ugyan még mozgékonyabb voltam, ahol kellett, ott segítettem. persze kóstolgattam is az 
ínyenc falatokat. Most itt a gyülekezetben ezért jelentett ilyen nagy élményt ez az esemény.

Mikor a disznótor napján felébredtem, imádkoztam, legyen erőm, egészségem az egész nap 
folyamán. reggel korán érkeztem, így láthattam a disznó perzselését, kaparását, bontását. 
Majd boldog örömmel láttunk hozzá az ebéd előkészítéshez az asszonyokkal.

A szorgos kezű férfiak nemsokára behozták a húst. Nagy üstben a húslevest főztük, és pe-
csenyét sütöttünk. Majd az ebédhez megterítettük az asztalokat. A testvérekkel való közös 
ebédelés is nagy örömöt jelentett, méghozzá hogy együtt lehettünk ilyen sokan. A délután sok 
régi élményt nyitott fel bennem: a hurka-, kolbásztöltés és toroskáposzta készítése… én fárad-
hatatlanul tudtam segíteni, olyan öröm volt a szívemben. Még a gyerekeknek tartott foglalko-
záson, vetélkedőn is részt vettem. 4 óra körül ismét terített asztalhoz ültünk, és elfogyasztottuk 
a sok finomságot. Minden a legnagyobb örömünkre szolgált, még az időjárás is.

Sok ilyen gyülekezeti együttlétet kívánok, isten dicsőségére.
                                                                                   Pénzesné Marika

enyhe telünk volt, ezt mindenki tudja, már 
nem is számított rá senki, de azért sokan 

örültek a február végi igazi télnek. igen, leg-
többünkben az igazi telek emléke él, térdig érő 
hó, csattogó hideg, na meg a disznóvágás is.

A presbitérium támogatta azt az alapít-
ványi kezdeményezést, hogy még február hó 
folyamán disznót vágjunk. Ezt február utolsó 
szombatjára időzítettük. Már gyerekkoromban 
sem számított jó disznóvágásnak az, ha nem volt 
legalább 0 fok. Így nem is készültem a mosta-
nira sem. Előítéletekből van bőven; sosem gon-
doljuk, hogy valami jól is sikerülhet, de istennek 
mindig van humora, szokta mondogatni János. 
Gyönyörű napsütésben indultunk útra petivel 
és Zsófival 11 óra után, hogy ebéd előtt jót sé-
táljunk. Útközben eszembe jutott a disznóvágás 
és gondoltam benézünk a parókiára, mert gye-
rekeink még sosem láttak, sosem vettek részt 
ilyesmin. Focizással kezdtünk az udvaron, ám 
a hideg, amit hiányoltunk, igen csak beűzött a 
meleg terembe, ahol épp ebédhez készülődtek, 

meg volt terítve. Nem vagyok nagy disznóhús 
párti, de a jó illatokat azért én is megéreztem. 
Ebédidő lévén a gyerekeknek nem volt kérdés, 
hogy hol fognak ebédelni. Volt ott minden, ami 
ilyenkor szokás: leves, toros káposzta, tepertő 
(a kedvencem frissen), hurka és kolbász, szalon-
na. Ezen kívül mindenféle sütemény és termé-
szetesen forralt bor, pálinka. A legfontosabb, 
hogy ennél nagyobb volt a vidámság, jókedv, 
felhőtlen jó hangulat. Nem nyomkodta senki a 
telefonját, ez szokatlan volt, de jólesett.

Ebéd után társasjáték, kvízjáték, ötpróba 
is volt. Állandóan jöttek-mentek az emberek, 
de csak este 7-re kezdett elfogyni az ember-
sereg. Legutoljára a gyerekek maradtak, moz-
dulni sem akartak.

Akár egy prímás is elkelt volna, mondta Já-
nos. Osztottam ötletét, aztán hazaindultunk. 
Jó volt együtt lenni, aktívan kikapcsolódni, 
még ha nem is terveztük, hogy ott leszünk. 
istennek legyen ezért is hála.

Katona Péter

ELSő ALApíTVáNyI  
disznótor (2018.02.24.)

Alapítvány
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Hírek dumFriesból

david Logan lelkipásztor egészségi állapo-
táról jelenleg annyit tudunk, hogy február 
elején erősítették meg orvosai, végstádi-
umban lévő nyelőcsőrákban szenved. Öt 
kemoterápiát jegyeztek számára elő, há-
rom kezelésen már túl van. A kezeléseket 
dundee város kórházában végzik, ezért 
feleségével, Catriona-val lakást béreltek a 
városban és jelenleg ott élnek. 

Gyülekezeti alkalmainkon folyamato-
san imádságban hordozzuk david Logan 
gyógyulását. imatámogatásunk segíti, 
erősíti őt, erről maga írt néhány soros 
üzenetében, megköszönve a testvérek 
minden imádságát.

Heather O’Conor novemberi látogatásá-
ról írt beszámolója a kéthavonta megjelő 
gyülekezeti lapjukban (Chrystal Chronicle) 
olvasható, nagyon jól érezte magát, és jó 
szívvel ajánlja mindenkinek, hogy szemé-
lyesen is megtapasztalja a magyar vendég-
szeretetet. 

Heather készül részt venni a nyári csa-
ládi táborunkban is, szeretettel várjuk!

Szilágyiné Asztalos Éva

Skót kapcsolat

Az idén is fel lehet ajánlani az adó 1%-át gyülekezetünk alapítványának! 
Név:  debrecen-Árpád téri református Egyházközségért Alapítvány.

Adószám: 18222779-1-09
2017-ben a felajánlások összege 141.052.-Ft volt. 

Ezúton is köszönjük az adományokat!
direkt támogatásokat, pl. a templom belső felújítására vagy  

a Kakaska bábcsoport támogatására 
az Otp Banknál vezetett 11738008-20885469 számú 

folyószámlánkra várjuk.
Az alapítvány kuratóriuma

A Debreceni Református Egyházmegye 
szervezésében idén is sor kerül a testvér-
gyülekezeti kapcsolattartás legfontosabb 

eseményére, a személyes látogatásra. 
Gyülekezetünket idén Kurta Sándorné 

Marcsi és Tálasné Őri Róza képviseli,  
ők utaznak tavasszal Dumfriesba. 
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Jenei Sándorné sz. Józsa piroska  földi életének 90. évében
prém imréné sz. Both Erzsébet földi életének 88. évében
Kiss Lajosné sz. Nagy ilona  földi életének 92. évében
Seres Lajos Károlyné 
 sz. Balla Erzsébet  földi életének 101. évében
Németh Sándorné 
 sz. Goldstein rózsa  földi életének 87. évében
törőcsik Lászlóné 
 sz. Jakab Mária róza  földi életének 71. évében
Bodnár istvánné sz. Hajdú irma    földi életének 91. évében

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

TEmETéS

Anyakönyvi  hírek

KERESZTELéS
Szoták Barnabás
Szakalyda Szidónia       
 Dorka

FELNőTT KERESZTELéS
Blanco diaz Orencio
Győrfi Andrea
Oláhné Kolláth Enikő tünde

Ágyam fölött, a feszület fölött 
Karácsonytól egész Nagypéntekig 
Híven virrasztott egy fenyőfa-ág. 
(Ó, szelíd dísz, – ó, vad nyomorúság!) 
Hű zöldje végül mégis elkopott 
Lett ő is szikkadt, aszott kis halott. 
éreztem: nálam tovább nem marad 
Nem bírja lelki szárazságomat, 
S egy durvább illetésre szertehull.

de nem ily halált szántam én neki. 
A kemencében énekelt a tűz, 
Zsoltároztak a lángok lelkei. 
A száraz ágat helyéről levettem, 
Vigyázva, ahogy halottat viszünk, – 
S a tüzes kemencébe bevetettem. 
Nagyot lobbant, – és színes lett a láng.

Erdők nagyságos tömjén-illata 
Elborította rögtön a szobát. 
A száraz ágból kiröppent a lélek, 
Jöttek adventek, – karácsonyok, – évek, 
és hittem én is: hátha mégis élek…

Nagypéntek volt, a fűz már ideadta 
Barkáját kedves kéz által nekem, 
Hogy a szent főnek új dísze legyen. 
Az ólomszínű éji ég alatt 
Langyos, ébresztő áramlat haladt, 
és gyermekkorom ölén, a hegyen 
rügyet bontott a borostyánbokor.

  Kolozsvár, 1929 március 30.

Reményik Sándor:

Nagypénteki szertartás



Liu Csen-Jing 
szolgálata
Debrecenben, 
2008.  

Forrás: baptista.hu
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A z a kívánsága, hogy az egész világ úgy is-
merje Jézust, ahogyan ő: nem csak mint 

történelmi személyt, hanem mint a mindig 
jelen lévő, mindig szeretettel teli, erőteljes, 
mindenható istent. Jün testvért a több mint 
30 éves szolgálatában ez vezette.

1974-ben a kulturális forradalom idején, 
16 éves korában hívta el az Úr. Ötgyermekes 
szegény családban nőtt fel egy 600 lakosú kis 
faluban. édesapja gyógyíthatatlan tüdőrák-
ban szenvedett. Egy éjjel az édesanyját hirte-
len egy nagyon tiszta és lágy, együttérző hang 
szólította meg: „Jézus szeret téged.” Könnyek 
között megbánta bűnét, elkötelezte magát az 
Úr Jézus Krisztusnak. Összehívta a családot, 
és közölte: „Jézus az apátok egyetlen remény-
sége.” rátették a kezüket az apjukra, és egész 
éjjel ezt az egyszerű imát mondták: „Jézus, 
gyógyítsd meg apánkat.” Az apa egy héten 
belül teljesen felépült. Nem csak elfogadta Jé-
zust személyes Megváltójának, de teljes szol-
gálni akarta az Urat. A Biblia tiltott könyv volt, 
nem lehetett hozzájutni. Jün megszállottan, 
folyamatosan könyörgött az Úrhoz, hogy hoz-
zájuthasson egy Bibliához. Hosszú hónapokig 
tartó imát és böjtöt követően ez volt az első 
ajándék, amit az istentől kapott. A koldussze-
gény fiú ezt követően megdöbbentő csodák 
sorozatának kíséretében az evangélium bátor 

hirdetője lett. He-
lyenként az az érzé-
sünk támad olvasás 
közben, mintha az 
Apostolok cseleke-
deteinek újabb fe-
jezeteit olvasnánk 
a huszadik század végi Kínában, persze mai 
szereplőkkel. Lebilincselő, ahogyan a sok kín 
és szenvedés között szolgálja Urát, járja az ő 
útját, és több millió embert vezet az úrhoz. Az 
európai olvasót sokkolni fogják a hiteles tör-
ténetek, ugyanakkor óriási bátorítást merít-
het abból, hogy napjainkban is sokan vannak, 
akik még ezt az árat is hajlandók megfizetni 
Jézus Krisztus követéséért. 

több mint harminc évi szolgálat után Jün 
testvér jelenleg Németországban él családjá-
val, és igyekszik az emberek figyelmét felhívni 
a kínai egyház helyzetére. Csodálatos élményt 
jelentett számomra a könyv olvasása, a legna-
gyobb hatást Jün testvéreinek a börtönből 
szabadulása gyakorolta rám. Ez ugyanis szinte 
szóró szóra megegyezik az Apostolok Cseleke-
detei 12. fejezet 6. versétől olvasható péter 
börtönből történt szabadulásával. 

Ezt feltétlenül el kell olvasnod!
Samók Gyula

Liu Csen-Jing:

  A mennyei ember
  igaz történet a huszadik század végi Kínából
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Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett:

 Olvasósarok  

Mennyei barátság - Viktória királynő és Abdul
(Shrabani Basu: Viktória királynő és Abdul)

V annak barátsá-
gok, amelyeknek 

létrejöttét a legme-
részebb írói fantázia 
sem merné megjó-
solni. Még kevésbé 
lehetne akár csak 
feltételezni is egy 
olyan barátságot, 
amely a történelem 
egyik legkonzerva-

tívabb időszakában jött létre. A viktoriánus 
korszak szigorú etikettje erősen elhatárolta a 
szegényeket a gazdagoktól, s bár sok spiritisz-
ta társaság létezett, a keresztények bizalmat-
lanok voltak más vallások követőivel, a zsidó-
kat pedig egyenesen lenézték, jó példa erre 
a nagy emberbarát és a társadalmi igazságta-
lanságok szószólójának, Charles dickensnek 
twist Olivérje is, ahol Fagin, a zsidó bűnöző a 
korszak antiszemita ellenérzéseinek lenyoma-
ta. A gyarmatokon fennálló helyzetre kiváló 
példa egyik kedvenc könyvem, „E.M. Forster: 
Út indiába” című regénye, amely az ango-
loknak az indiaiakkal szembeni megvetését 
és rasszizmusát tükrözi. Ekkor történt meg a 
lehetetlen, s a birodalom legismertebb és leg-
nagyobb hatalommal bíró személye életének 
utolsó éveiben egy egyszerű indiait fogadott 
bizalmába és nevezte őt a legjobb barátjának. 
Az illető pedig muszlim vallású volt…

A könyv és az abból készült film szerint 
(Rend.: Stephen Frears, Fsz.: Judy Dench, Ali 
Fazal) Abdul Karim, a fiatal tisztviselő indiá-
ból Angliába utazik egy társával, hogy részt 
vegyen a királynő Arany Jubileumán, ahol a 
fiatalembernek egy pénzérmét kell átadnia 
Őfenségének. Az élete utolsó éveiben járó 
megkeseredett, férjét, későbbi kedvesét és 
számos rokonát túlélő idős ember keserűsé-
gével és életuntságával szemléli a körülötte 

élő talpnyalókat, akiknek kétszínűsége un-
dorral tölti el. Ebbe a világba lép be egy másik 
kultúra, vallás és társadalmi helyzet képvise-
lője, s Abdult hamarosan a pártfogásába veszi 
a Királynő. 

Abdul nemcsak országáról mesél, amelyet 
a Viktória sohasem látott, hanem megismer-
teti őt legismertebb nyelvükkel és a muszlim 
vallással is. Hamarosan váratlan és elkötele-
zett szövetség jön létre közte és a férfi közt, 
és olyan lojálisak egymáshoz, hogy az udvar-
tartás és a belső körök -különösen a remény-
beli trónörökös Bertie- megpróbálják szét-
zúzni ezt a viszonyt. A Királynő az évek során 
új szemmel kezdi látni a világot, és boldogan 
nyeri vissza már csaknem teljesen elveszett 
emberi mivoltát. 1901-ben Viktória királynő 
elhunyt, s fia Abdul minden emlékét igyeke-
zett eltörölni. Szerencsére terve nem sikerült, 
s most végre megismerhettük ezt a mesébe 
illő történetet.

A könyv finom érzékkel követi végig a soká-
ig ismeretlen kapcsolat alakulását, s ejti rabul 
a keresztyén ember szívét is, ahogy egy bé-
kés és mélyen hívő ember szemén keresztül 
szemlélhetjük végig a muszlim hit jelentését 
és mibenlétét. 

Jó szívvel és igaz hittel ajánlom mindenki-
nek, aki szereti a királyi történeteket, az igaz 
meséket, s hisz a vallások összeegyeztethető-
ségében.

Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett

Shrabani Basu: Viktória királynő és Abdul, 
Athenaeum Kiadó, 2017.



15

64. számKUCKÓ  - Gyermeksarok

Húsvét
HÚSVéT VASáRNAp HAJNALBAN:
A föld megrendült, az őrök elfutottak, Mária Magdolna boldogan öleli át a feltámadt Jézus lábát. péter 
apostol siratja a bűnét, János vizet ad Szűz Máriának. A többi apostol beszélget, alszik, imádkozik. Emma-
usz felé elindult a két tanítvány. A főpapok elégedetten koccintanak… Nézd meg jól a képet! Mi nem illik 
bele ebbe a történetbe? Karikázd be a furcsa rajzokat! Hányat találtál?
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