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71. szám

ALKALMAINK
Heti rendszeres alkalmak:
Kedd-Péntek: 8.00, Reggeli áhítat
Kedd: 16.30, HéSz
Szerda: 16.00, Bibliaóra 
Csütörtök: 18.00, Családi bibliaóra
Péntek: 16.00, Ifi alkalom
Vasárnap: 9.00, Istentisztelet,
    9.00, Vasárnapi iskola
Havi rendszeres alkalmak:
Minden hónap első hetének hétfőjén  
18.00 órától, Presbiteri alkalom.
Minden hónap utolsó hetének vasárnapján 
16.00 órától, Dicsőitő alkalom.

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.

Köszöntő

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: Rogovics-Fehér Lajos, Szilágyi János; magán archívumok. Címlap: Ványi Zoltán, Dryvit 
Profi Kft.

Hivatali idő:
Kedd, csütörtök: 09.00 – 12.00
Szerda, Péntek: 14.00 – 17.00
Hétfő és szombat szünnap.

KÖSZÖNTŐ
Nagy örömmel adjuk át gyülekezeti lapunk 
idei utolsó számát. Kívánunk minden testvé-
rünknek áldott karácsonyi ünnepet és nagyon 
boldog újévet!

Szilágyiné Asztalos Éva,  
technikai szerkesztő

IMPRESSZUM

ÜNNEPI ALKALMAINK
12.22.   9 óra, IV. Adventi vasárnap,  

Szabó Zsoltné bo. lp. (templom)
  16 óra, Gyermekek karácsonya  

(gyülekezeti terem)
12.24 16 óra, Szentesti alkalom  

Veres Jánosné bo. lp. (templom)
12.25.   9 óra, Karácsony 1. napja,  

úrvacsorás alkalom,  
Veres János lp. (templom)

12.26. 9 óra, Karácsony 2. napja,   
Szabó Zsoltné bo. lp. (templom)

12.28.  9.30 óra, Óév búcsúztató gyalogtúra
12.29 9 óra, Istentisztelet,   

Veres János lp. (templom)
  16 óra, Dicsőitő alkalom,  

(gyülekezeti terem)
12.31.   16 óra, Óévbúcsúztató istentisztelet, 
  Veres Jánosné bo. lp. (templom)
01.01.   9 óra, Újévi istentisztelet,  

Veres János lp. (templom)

ALAPÍTVÁNYI
KÖZREMŰKÖDÉSSEL 
megvalósuló gyülekezeti programok:
2020. 02. 15. − Alapítványi disznótor
2020. 02. 24. − Házaspárok Hete

A programok a Nemzeti 
Eyüttműködési Alaptól elnyert  

NEA-TF-19-Ö-V-0857 számú  
pályázat anyagi támogatásával 

valósulhatnak meg.

A lap megjelentetését a Nemzeti Együttműködési Alap NEA-TF-19-Ö-V-0857 számú pályázata támogatta.
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KARÁCSONYI IDŐ 
Kis-Ázsiában, Közel-Keleten és Egyiptomban sem volt ismeretlen a napistenkultusz. Mivel azon-
ban ezt a pogány ünnepet még a IV. században is megtartották, amikor Róma keresztyénné 
lett, az egyház elrendelte, hogy keresztény tartalommal kell megtölteni az ünnepet! A régi római 
naptár december 25-ére tette a napfordulót, és ezért lett Jézus születésének ünnepe is ez a nap.

Kedvezett az ünneppé tételhez, hogy más népek is megemlékeztek a téli napfordulóról (pl. a 
régi germánok máglyát gyújtottak a sötétség ellen). A keresztény tartalommal megtöltött régi 
pogány napisten-ünnep tehát lassan összeolvadt az észak-európai eredetű fenyőünneppel. 
Erre utal a karácsonyi fenyőfánk, a rajta meggyújtott gyertya pedig a sötétséget űzi el, akárcsak 
régen a máglyák. A felerősített csillagfigura pedig az egykori „betlehemi csillag”.

Érdekes dolog látni, hogy egy valamikori pogány ünnep hogyan alakul át a keresztyének 
egyik legnagyobb ünnepévé. Nagyon érdekes látni azt is, hogy napjainkban hogyan rendeződik 
vissza, alakul át az ünnep külsőleg és tartalmában is valami egészen mássá!

Ma már azonban nem is a rideg csillagászati, történelmi, matematikai és kronológiai adatok 
az igazán fontosak a keresztény hívő embereknek, hanem a szent Karácsony átélt és bensősé-
ges ünnepe.

(Részlet Szoboszlai Endre írásából)
Könyvajánló: Szoboszlai Endre: A Biblia néhány csillagászati eseménye, 
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ, Debrecen, 1990. ISBN: 963 04 0876 7

Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit az idei adventben is. A fő-
téren sétálva könnyen megállapítottam, az idei felhozatal is gyönyö-
rű! A fa talán nagyobb, mint tavaly, az óriáskerék is újra forog. Ismert 
dallamfoszlányok kísérnek, és talán a ledek, az égők száma is több, 
mint tavaly volt. Kivilágított villamosok között sétálva a sült gesztenye 
illatától kicsit kábán kortyolgatom a fűszeres forralt borom, és közben 
arra gondolok: nekem tetszik!

Persze, a kérdés magától adódik: meddig lehet tartani a tempót? 
Mikor lesz kontraproduktív, hogy minden esztendőben egy kicsit töb-
bet, egy kicsit fényesebbet, szebbet kell mutatni? Az ünnep kellékei és 
a hangulat is rendben, aztán hirtelen hangoskodásra, lökdösődésre, ingerült beszédre lettem 
figyelmes. Lehet, hogy ebbe az egész díszletbe csak mi emberek nem férünk bele? Tolakszunk, 
élcelődünk, beszólunk egymásnak. Talán nem vettük észre, hogy már tart az ünnep? Arra gon-
doltam, még csak advent első hete van, ahogyan közeledünk a karácsonyhoz, majd úgy enyhül 
az emberi szív is. Hiszen mégis csak a szeretet ünnepe...

Aztán látok a tömegben olyanokat, akik el tudják fogadni a másikat olyannak, amilyen. Látok 
embereket, akik tudnak adni azoknak, akiknek más nem. Látok embereket, akik át tudják lépni 
önmaguk árnyékát. Hálát adok Istennek, hogy ezeket láttatja meg velem az Úr, ünnepi aján-
dékként. Így kívánok békés és áldott ünnepet gyülekezetünk minden tagjának és családjának. 
Legyünk egymás ünnepi ajándékai!

Veres János, lelkipásztor

EGYMÁS ÜNNEPI AJÁNDÉKAIÜNNEPI ALKALMAINK
12.22.   9 óra, IV. Adventi vasárnap,  

Szabó Zsoltné bo. lp. (templom)
  16 óra, Gyermekek karácsonya  

(gyülekezeti terem)
12.24 16 óra, Szentesti alkalom  

Veres Jánosné bo. lp. (templom)
12.25.   9 óra, Karácsony 1. napja,  

úrvacsorás alkalom,  
Veres János lp. (templom)

12.26. 9 óra, Karácsony 2. napja,   
Szabó Zsoltné bo. lp. (templom)

12.28.  9.30 óra, Óév búcsúztató gyalogtúra
12.29 9 óra, Istentisztelet,   

Veres János lp. (templom)
  16 óra, Dicsőitő alkalom,  

(gyülekezeti terem)
12.31.   16 óra, Óévbúcsúztató istentisztelet, 
  Veres Jánosné bo. lp. (templom)
01.01.   9 óra, Újévi istentisztelet,  

Veres János lp. (templom)
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Debrecenben születtem 1969-ben, református érték-
rendet követő családban. Iskolai tanulmányaim egy 
részét Debrecenben, majd főiskolai éveimet Szege-
den töltöttem. Közel harminc éve területi védőnő-
ként dolgozom, és segítem a szülőket a gyermekük 
gondozásában, nevelésben. Két felnőtt gyermekem 
van, akik közül egy már családot is alapított.

Hat éve vagyok a gyülekezetünknek tagja, és a leg-
utóbbi ciklusban kaptam bizalmat a presbiteri szol-
gálatra. Nagy megtiszteltetés ez számomra, mert szüleim, nagyszüleim is presbiterek voltak. 
Ugyanakkor nagy felelősség is egy közösség életében való aktív részvétel. De hiszem azt, akire 
az Úr feladatot bíz, annak erőt is ad a feladata teljesítéséhez. Szeretném úgy végezni ezt a mun-
kát, hogy a gyülekezetünk javára, épülésére szolgáljon! 

,,Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgá-
lunk is” (Róma12:6)

Kurta Sándorné, Marcsi

KURTA SÁNDORNÉ, PRESBITER

1950-ben születtem Nyíracsádon, egy szegény, gö-
rög katolikus családba. 1956-ban bérmálkoztam, 
és lettem elsőáldozó. Az általános iskola befejezése 
utáni Debrecenbe kerülésemig a hit alapjaiból meg-
tanultam a Miatyánkot, az Üdvözlégy Máriát és a 
Hiszekegyet, valamint évente 2-3 alkalommal úrva-
csoráztam. 

14 éves koromtól Debrecenben élek. Nős vagyok, 
feleségem is a gyülekezetünk tagja. 2 gyermekünk 
és 3 unokánk van. Előbb gépjavítással, majd nyugdí-
jig rendvédelemmel foglalkoztam, ami mellett állan-
dóan sportoltam. A vallásomat kb. 45 éven keresztül 
nem gyakoroltam.

Velem 2010-ben történt meg a csoda, amikor az Árpád téri gyülekezethez érkező Veres Já-
nos nagytiszteletű úr szellemisége oly mértékékben megérintett, hogy vezetése alatt elvégez-
tem 2 bibliakört és az Alfa kurzust. Az újjászületéshez szükséges, végső lépést a Református 
Cursillo hatására tettem meg. Közben beindult a lelki életem, és elköteleződtem Isten és test-
véreim iránt. Mivel ebből adódóan minden egyházi szolgálatra történő felkérést az Úrtól jövő 
felkérésnek tekintek, így a presbiteri felkérésre - érdemtelen emberként is - csak igen, azaz 
elfogadó választ adhattam.

Ma már a legboldogabb akkor vagyok, amikor a Péter által a Mt. 17.4.-ben kimondott „Uram, 
jó nekünk itt lennünk.” érzését átélhetem.

Orbán György

ORBÁN GYÖRGY, PRESBITER

Ismerjük meg egymást!
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A karácsony kétségkívül Jézus születéséről 
szól, és távol álljon tőlem a Mária-kultusz, 
de azért szögezzük le, hogy egy születéshez 
két ember kell. Az egyik szül, a másik szüle-
tik. Mindkettő csodálatos, sőt katartikus, de 
egyben mélységesen nehéz, embert próbáló 
esemény. A karácsonyi történet szempontjá-
ból tehát kihagyhatatlan mellékszereplő Má-
ria, aki szül. Egészen kivételes, máig egyedül-
álló ígéretet kapott az angyaltól, mikor áldott 
állapotba került. Úgy is mondhatnánk, hogy 
teherbe esett, és noha ebben a kontextusban 
ez nem igazán magasztos, Mária mind testi-
leg, mind lelkileg teherbe esett, a szó legszo-
rosabb értelmében. Egy gyereket kihordani 
teher, még ha édes is, hát még az Isten fiát! 
Mentálisan alig elviselhető. Van egy másik ígé-
ret is, ami nemcsak Máriát, de Éva óta minden 
szülő nőt érint: „fájdalommal szülöd…” Nem a 
legszebb ígéret a Bibliában. És van itt még va-
lami: a fájdalommal szülés nem a szülőszobán 
kezdődik, hanem az első reggeli rosszulléttel, 
ami aztán hónapokig nem akar elmúlni. Az-
tán folytatódik fájó derékkal, lábdagadással, 
mígnem a szülőszobán teljes erejével lecsap, 
magával ránt a legsötétebb halálfélelembe, 
és felemel a létező legnagyobb megkönnyeb-
bülésbe. De véget itt sem ér, jön a szoptatás 
kezdeti gyötrelme, a hormon-cumani nyomán 
keletkező szorongás, és az anyává válás leg-
főbb ismertető jele: a krónikus alváshiány. 
Mindez bizonyára így volt Máriával is, aki a 
kilencedik hónapban, amikor már a kanapé 
is kényelmetlen, egy ostoba jogszabály miatt 
szamárháton zötykölődött hetedhét határon 
át, hogy aztán egy istállóban töltse élete leg-
fontosabb éjszakáját. Annyit tudunk, hogy 
apás szülés volt (duplán), és nem instruálta 
őt kórházi személyzet, hogy milyen pozíciót 
vegyen fel a kitolási szakaszban. Csecsemős 
nővérek helyett haszonállatok nézték árgus 

szemekkel egy kezdő anya első bizonytalan 
mozdulatait a gyermeke körül. Hogy Jézus-
nak milyen születésélményben volt része, 
nem tudhatjuk, minden bizonnyal a küldeté-
se részének tekintette, hogy átjusson a szü-
lőcsatornán. Egy újszülött babának először a 
szemébe nézni semmihez sem fogható csoda, 
és valószínűleg az a titokzatos bölcsesség, 
ami a szemükben tükröződik, Jézuséban még 
titokzatosabb és még bölcsebb volt. „Az Ige 
testté lett”, írja János, és különös belegondol-
ni, hogy Krisztus is magzatmázas kisbabaként 
kezdte, minden bizonnyal kitűnő Agpar érté-
kekkel, de mégiscsak öntudatlan, kiszolgálta-
tott és sebezhető csecsemőként. Nagyon em-
beri módon. A karácsonyi szüléstörténet jól 
végződött: baba és mama is egészségesek, az 
örökbefogadó apa támogatóan jelen van. Mi-
vel a három napkeleti bölcs igen magasztos, 
de koránt sem praktikus ajándékokat hozott, 
reméljük, hogy később babakelengye, mell-
védő kenőcs és kényelmes hordozókendő is 
segítette a kisded Jézus és szülei első napjait a 
családdá válás rögös útján.

Sigér Fruzsina

KARÁCSONYI  
SZÜLÉSTÖRTÉNET

 Meditáció



6

71. szám

Visszatekintve, a beszélgetés levezetőjeként 
azt a kérdést teszem fel magamnak, hogy ez 
az alkalom, vagy akár az egész, 2017 óta tartó 
kezdeményezés-sorozat mennyire volt képes 
arra, hogy a Beer püspök úr által „önszóra-
koztató gettóegyház”-nak nevezett jelen-
ségre valamilyen hatást gyakoroljon. Miklós 
atya ez alatt azt érti, hogy az egyház saját 
maga, már meglévő tagjai számára szervez 
eseményeket, és „s ezzel mintegy magunkat 
szórakoztatjuk, azzal áltatva megint csak ön-
magunkat, hogy evangelizálunk.” A püspökös 

esemény kapcsán néhány apró rést vettem 
észre, amelyek segíthetnek lebontani a fala-
kat. Az ilyen cselekvésnek persze csak akkor 
van értelme, ha az a cél vele, hogy Jézus Krisz-
tusnak engedelmeskedjünk, aki ezt mondta: 
„Ahogyan engem elküldött az Atya, én is el-
küldelek titeket.” (Jn 20, 21)

Az eseményre vendégül hívtunk egy ked-
ves fiatal hölgyet, Dórát Budapestről, hogy 
egy blogbejegyzést írjon az evangélikus Kö-
tőszó portálra az alkalomról. Miközben a 
szállására kísértem, elmesélte, hogy számára 

APRÓ RÉSEK AZ „ÖNSZÓRAKOZTATÓ GETTÓ” FALÁN
Október 17-én a gyülekezetünkkel szoros kapcsolatot ápoló ’Szólj be a papnak’ kezde-
ményezés, „Mi haszna az egyháznak?” című különkiadása keretében három, hivatalától 
már elköszönt püspököt ültetett le a zsúfolásig megtelt Bakelit kávézóban. Beer Miklós 
római katolikus, Gáncs Péter evangélikus és Bölcskei Gusztáv református püspök ura-
kat szabadon lehetett kérdezni. Ennek a felhívásnak a közönség eleget is tett, hiszen 
az összes „várható” témakört érintette a beszélgetés, volt szó többek között az egyház 
elérhetőségéről, politikáról, állami támogatásokról, kultúráról, kötelező hitoktatásról, 
az ember bűnös mivoltáról, személyes sérelmekről. A beszélgetés visszahallgatható, 
akit érdekel, keressen bizalommal. 

Szólj be a papnak
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az volt a csúcspont, amikor az egyik kérdező 
azt nehezményezte, hogy olyan koncerttel 
egybekötött prédikációt hallott, amelyben az 
amerikai igehirdető azt találta mondani, hogy 
„bűnösök vagytok”. (Az az esemény egyéb-
ként Húsvétkor szerepelt a Szólj be a papnak 
ünnepi ajánlójában, tehát valószínűleg így 
szerzett tudomást róla a rendszeresen visz-
szatérő és kérdező hölgy). Az kérdezőnk vé-
leménye erről az volt: „Kikérem magamnak, 
én nem vagyok bűnös. Azt majd eldöntöm 
én magam.” Útközben elmesélte, hogy hívő 
családban, közegben felnőve nem is gondolta 
volna, hogy tényleg vannak olyan emberek, 
akik ezt így gondolják, ki is mondják. Sze-
rintem hálásnak kell lennünk a kérdezőnek. 
Szemtől szembe, bátran elmondta, mi az, 
amit nekünk, keresztényeknek még több sze-
retettel és odafigyeléssel kell tudni elmonda-
nunk a körülöttünk élőknek. 

Az egyik gyümölcs, hogy az interneten 
követte a közvetítést egy fiatalember, Attila, 
aki a kecskeméti református közösség tag-

ja. Fejébe vette, hogy saját városukban is 
szervez egy Szólj be a papnak-estet! Miután 
egymaga több videót elkészített, 50 plaká-
tot széthordott, helyi tévében és rádióban is 
nyilatkozott, november 20-án megvalósult az 
alkalom. És már a folytatáson töri a fejét új-
donsült barátunk. 

Végezetül álljon itt néhány gondolat, ame-
lyet a közönség tagjai az esemény után kéré-
sünkre fogalmaztak meg: 

„Az ateista oldalt követem (…) szeretem, 
amikor normálisan el lehet beszélgetni olyan 
emberekkel, akiket más tabuként kezel. (…) 
Tetszik az a gondolat, hogy „sóvá” kell válni, 
ezt tovább viszem magammal.” 

„Tetszett, hogy keveredtek az egyházi és vi-
lági kérdések, és nem tolódott el egyik irány-
ba sem. Legmélyebb gondolat számomra az 
volt, hogy a hitet tanítani nem lehet, csak fel-
színre lehet hozni a bennünk lévő hitet.” 

Berecz Péter

2020. 02. 22-én lesz az „Ima az éhezőkért” világnap.  
Ennek nyomán hívtunk életre egy innovatív és csodálatos eseményt. 

A program részletei folyamatosan derülnek ki. 
Érdemes lesz velünk tartani. Figyeljetek minket! Mi időben szóltunk. 

Tündérkör Alapítvány 
Debrecen, Árpád téri templom, 16.00−04.00



8

71. szám

ŐSZI GYÜLEKEZETI KIRÁNDULÁS A KAPTÁRKÖVEKHEZ

Gyülekezetünk egynapos kirándulást szer-
vezett, 2019. október 12-re Eger érintésé-
vel a szomolyai kaptárkövekhez.

Nagy volt az érdeklődés, minden korosztály 
képviseltette magát. Gyönyörködhettünk a 
szép őszi tájban. Első utunk Egerben a Ba-
zilikába vezetett, mely teljes felújítás alatt 
áll, de ennek ellenére is megcsodálhattuk a 
díszes kupolát és a falfestményeket. A hely 
megérintett, és többen közülünk énekszóval 
is dicsőítették Istent.

Ezt követően Eger szűk utcáin sétálva kö-
zelítettük meg a várat, ahol korabeli ruhába 
öltözött férfiakat láthat-
tunk, akik korabeli eszkö-
zökkel mutatták be harci 
tudásukat. Ezután busszal 
mentünk tovább a szo-
molyai kaptárkövekhez. 
Ezeket a kaptárköveket 
egy természetvédelmi 
területen találjuk, ahova 
egy kb. két kilométernyi 
sétával jutottunk el, me-
lyen végig beszélgettünk, 
és mindenki nagyon jól 
érezte magát. A szomo-
lyai kaptárköveket kis 
magyar kappadókiának 

is nevezik. A kaptárkövek olyan sziklaalakza-
tok, kúp alakú kőtornyok, amelyek oldalaiba 
fülkéket és egyéb mélyedéseket faragtak. 
Ezek rendeltetéseit nem ismerjük. Szomolya 
határában, négy lelőhelyen, 13 kaptárkövön, 
összesen 132 darab fülke van. A kaptárkövek 
területén 1958-ban kőbányát nyitottak. Majd 
később az 1960-as évek elején a kaptárkő 
csoport megmentése érdekében védetté 
nyilvánították a területet. Betiltották a kőbá-
nyászatot, ami addigra már sajnos tetemes 
kárt okozott.

A séta és a természeti csoda megtekintése 
után, a Szépasszonyvölgyet látogattuk meg. 

Itt egy kellemes órát töl-
töttünk el a borospincék 
és a vendéglátóhelyek kö-
zött barangolva.

Várjuk a következő gyü-
lekezeti kirándulást, hogy 
így is egymást jobban 
megismerve, erősítsük 
testvéri kapcsolatainkat.

Áldott alkalomként él-
tük meg ezt a kellemes, 
szép napot, mellyel Isten 
megajándékozott bennün-
ket.

Erdei Ferencné

Gyülekezeti élet 
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Miért áldunk meg embereket, és szentelünk meg épületeket?
Keresztyén emberként nagyon fontos számunkra az áldás. Az az áldás, amely az emberi „izzad-
ságszagú akarást”, valami magasabb szintre emeli. Túllátva ezen az anyagi világon, metafizikai 
szintre emeli az embert, mintegy kiválasztja, elkülöníti őt Istennek.

Épületeket is ugyanezért szentelünk meg. Ami szent, az ugyan nem tökéletes, hanem csupán 
az Isten használatára elkülönített. Jövőre mi is hálaadó templomszentelési ünnepséget tartunk.

Ráadásul nemcsak egyházi épületeket kell és lehet megszentelni, hanem középületeket is. 
Mint például ezt a gyönyörű Arénát is. De kórházakat, otthonokat és még sorolhatnánk mi min-
den mást is meg lehet szentelni. Hálát adni egyben azokért, akik megtervezték, felépítették, 
és a majdan ott dolgozókért, az ott élőkért és azok családtagjaiért. (Veres János, lekipásztor)

Karácsonyi ajándék a fogvatartottaknak
Gyülekezetünk mindig is fontosnak tartotta, hogy jelen legyen az utcán a hajléktalanságban 
élők között és azok között is, akik a Debreceni Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottai. 
Sokszor és sokféleképpen szolgáltunk már közöttük. Több alkalommal voltunk bent csengety-
tyűkórussal, ahol amerikai testvéreink szolgáltak. Két alkalommal jelentős könyvadománnyal 
segítettük a börtönmissziót, majd Vatai Gyula ny. bv. ezredes urat és Boros Lajost, a megválto-
zott életű, korábbi elítéltet hívtuk meg egy lélegzetelállító beszélgetésre.

Nem felejthetjük el azt a segítséget sem, amikor a fogvatartottak dolgoztak a templom belső 
terében. Innen indult el az a jó kapcsolat ami azt eredményezte, hogy legyen kápolna kiala-
kítva a börtönben, ahová mi ajándékoztuk a padokat. Bizony jó ideje annak, hogy bejárunk a 
”Szólj be a papnak” tagjaival is. Most úgy gondoltuk, hogy nem veszünk részt sem a kék vödör, 
sem pedig a szeretetdoboz akcióban, hanem ugyanolyan értékben (kb. 300 ezer Ft) szeretnénk 
a börtönmissziónak egy hangszert adományozni. Kérek mindenkit, hogy ki-ki lehetőségeihez 
mérten álljon oda ezen gyűjtés mellé adakozó és imádkozó lélekkel. Hogy ez a hangszer mind-
annyiunk közös és jó szívvel átadott adománya lehessen. (Veres János, lekipásztor)

Leprás gyerekek gyógyulnak
Gyülekezetünk már hosszú évek óta támogat egy külmissziót, a Lepramissziót! Imádságokkal 
és az 5 Ft-os érmék gyűjtésével. A misszió weblapján ez olvasható: „A leprabetegség az embe-
riség egyik legrégibb, ugyanakkor ma is velünk élő nyomorúsága. Napjainkban is minden má-
sodik percben megállapítják valakiről a Földön, hogy leprás, és közülük minden 5. egy gyermek!”

Csak emberi szervezetben alakul ki! Ugyanúgy terjed, mint a TBC: tüsszentéssel, köhögés-
sel kerül át a kórokozó (Mycobacterium leprae). Ugyan az emberiség 95%- a immunis a kór-
okozóval szemben! Csak az alultáplált, egészségtelen körülmények között élők vannak kitéve 
a fertőzésnek. „1981 óta pedig az egyre hatásosabb kombinált készítményekkel (rifampicin, 
clofazimine, dapson, etionamid kombinációja) egyre rövidebb idő alatt sikerül meggyógyíta-
ni egy-egy beteget. A gyógyszer szedésének elkezdése után 24 órán belül leáll a fertőzés a 
szervezetben.” A kora kezdeti stádiumban gyógyszerezett betegekről állítólag soha senki nem 
fogja látni, tudni, hogy valaha is leprafertőzöttek voltak! Vannak persze olyanok is, akiknek 
további gyógyszeres kezelésre is szüksége van.

A reggeli áhítat részvevői úgy határoztak, hogy imádkoznak ezekért a gyermekekért és a 
reggelente összegyűjtött perselyadománnyal támogatják az afrikai leprás gyermekek gyógyu-
lását. Ezeket az adományokat a református Lepramisszión keresztül juttatjuk el a szükségre 
szorulók számára. (Veres János, lekipásztor, forrás: Lepramisszió Magyarország weblap)
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Klaus Douglass 60. tétele: „A keresztyén 
gyülekezet a keresztyén ember életének 
legfontosabb színtere. Ez az ő új családja.”

Ez egy nagyon nehéz tétel, benne az alap-
sarok kővel, sok építőkővel, örökséggel, 
hitvallással, célkitűzéssel és más fontos 
alapvetéssel, és persze a kifejtés terjedelmi 
korlátjával.

Kétezer évvel ezelőtt Jeruzsálemben, a 
Jézus feltámadása utáni 50. napon, vagyis 
az egyház születésnapjának nyilvánított első 
pünkösdön a megígért Szentlélek lángnyel-
vek formájában leszállt a tanítványokra, és 
betöltötte azokat, amitől különféle nyelve-
ken kezdtek el beszélni. A nagy hangzavar-
ra összefutó sokaságból ott Péter apostol 
prédikálásának hatására sokan megtértek, 
megkeresztelkedtek, és megkapták a Szent-
lélek ajándékát. Mintegy háromezer fővel így 
alakult meg az első keresztény gyülekezet. A 
hívők a Birodalom távoli vidékeire is elvitték 
az evangéliumot, vagyis azt a jó hírt, hogy a 
názáreti Jézusban földre jött Isten megváltó 
szeretete, és aki hisz benne, örök élete van.

A Heidelbergi Káté 54. kérdésre adott fe-
lelet az örökségünket tisztázó hitvallás: „Hi-
szem, hogy Isten Fia… magának egy kiválasz-
tott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza 
és megőrzi. És hiszem, hogy annak én is élő 
tagja vagyok és örökké az is maradok.”

A keresztyén gyülekezettel Isten a Ben-
ne és Fiában hívőknek olyan lehetőséget és 
környezetet ajándékoz, ahol a hozzá hasonló 
érzületű emberek közösségében megtalálja 
a maga új családját, ahol mind az élet dol-
gaihoz, mind a lelki fejlődéshez segítséget 
kap, és közösségi formában tehet vallást hi-
téről, elköteleződéséről, valamint szereteté-
ről Isten és testvérei iránt. Közös nyelvünk a 
szeretet nyelve és Isten szándéka szerint így 
leszünk a gyülekezet egymást befogadó, szol-
gáló és evangéliumhirdető építőkövei.

Hittel valljuk, hogy gyülekezeti életünknek 
Istentől rendelt célja van, hiszen „Mindent 
rendeltetésének megfelelően készített az ÚR.” 
(Péld 16,4).

Orbán György presbiter

REFORMÁCIÓS DICSŐITŐ ALKALOM
2019. október 27-én rendhagyó zenés dicsőitő alkalomnak lehettünk részesei a gyülekeze-
ti teremben. A műsor első felében a mélységből kiáltó, szenvedő ember útját követhettük 
a megbékélésig a 7Hang dicsőitő kórus előadását hallgatva, majd igei tanítás következett 
Szalkay Kázmérné, Györgyike néni tolmácsolásában. A liturgiai szolgálatot Szalkay Kázmér 
nagytiszteletű úr végezte. A program második felében a gyülekezet előljáróit hallhattuk 
arról, hogyan gondolkodnak ők a reformáció aktualitásáról. Egy-egy idézet hangzott el 
Klaus Douglasstől (96 tétel az egyház jövőjéről c. könyvből) és a két éve köztünk járt 5 
német fiatal teológustól (95 tétel a mának − születésnapi ajándék egyháznknak), melyet a 
presbiterek saját gondolataikkal egészítettek ki. (Szilágyiné Asztalos Éva)

Gyülekezeti élet 
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A templom külső megújulásakor merült 
fel gyülekezeti szinten egy hirdetőtábla 

kihelyezésének szükségessége. Miután tu-
domást szereztem erről az igényről, önként 
jelentkeztem ennek elkészítésére. A vállalás 
után volt egy, az előzményektől független, 
lélek által vezérelt találkozásom Terikével, aki 
akkor szintén felvetette a témát, ami egyér-
telműen megerősített abban, hogy el kell ké-
szítenem a táblát. 

Nagy örömmel, bizakodással álltam neki, 
hiszen már a párbeszéd asztala készülése alatt 
is rendkívüli tapasztalásaim lettek és még 
rendkívülibb változások a hit, illetve a magá-
néletemben egyaránt. Bíztam benne, hogy 
bár a hitet ajándékba kapjuk és nem cseleke-
detek által, azonban a cselekvés által a lélek 
egyre inkább megmutatja Isten mélységeit, 
ezáltal újabb és újabb ajándékként jellemben 
fejlődhetünk, és így lett számomra szintugrás 
ez is. Akkoriban a párbeszéd asztala ötletére 
és fogadtatására adott válaszként az Úr beül-
tetett ebbe a gyülekezetbe, és itt lelki gondo-
zást, nevelést, ismeretet stb. kaptam, melyek 
hatására új ember lettem, új gyümölcsökkel. 
Ennek megéléséből gyökereznek a tábla két 
oldalán látható rajzolatok. Az egyik a lélek 
gyümölcseit sorolja, a másik azokat a tulaj-
donságokat, amelyek görbe tükröt tartanak, 
ami által megismerhetjük, kinek a képmásai 
vagyunk. A hirdetőtáblában és a feliratokban 
az a reménységem is benne van, hogy majd 
eszközül használja az Úr, ha tetszik neki és 
ezek által, általunk szólít meg valakiket! 

Most ennek a szolgálatnak ajándékaként 
azt a felismerést kaptam, hogy tartsak önvizs-
gálatot. Ennek eredményeként megértettem, 
hogy maradt még bennem az öncélú önmeg-
valósítás és az önkifejezés mételyéből, mely-
nek sem a szolgálatban sem a közösségben 
nincs helye. Továbbá azt, hogy amire indít az 
Úr, azonnal meg kell cselekedni, nem hónapo-
kat agyalni rajta. Ennyi ajándék után, felesé-

gemmel, Timivel együtt most sem volt kérdés, 
hogy adományként kezeljük a szolgálat tárgyi 
részét, akárcsak az asztal esetén. Vannak új 
indíttatásaim, amikre az Úr áldását kérem, 
hogy azokat is használja fel a növesztésemre 
és egyre bevonva a gyülekezet tagjait, úgy a 
közösségre is terjessze ki ezt. Szemléletem, 
hogy bár meg kell történnie dolgoknak, mint 
például a világ anyagi, lelki és természeti de-
valválódása, nekem a végsőkig értéket kell 
képviselnem, ahogy tőlem telik. 

Drága mennyei Atyám! Hálát adok neked, 
hogy bár másfelé indultam annak idején, de 
megfordulhattam, valamint a befogadó és 
megtartó közösségért a feleségemért, akivel 
immáron egy szívvel és ugyanazzal az indu-
lattal dicsőítünk téged és a gondviselésedért! 
Ámen!

Bagi Sándor

GONDOLATOK A TEMPLOMI HIRDETŐTÁBLÁRÓL...
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Simon Gyuláné    
sz. Tarr Julianna  földi életének 93. évében

Kungler Ottóné  
 sz. Virág Etelka    földi életének 95. évében

Négyessy László földi életének 84. évében

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

TEMETÉS

Anyakönyvi  hírek

Biri Diána Éva

ESKETÉS
Sebők Tamás és Kurta Borbála

KERESZTELÉS
Kocsis Eszter
Somogyi – Nagy Milán

Varga Gyöngyi:
Advent

Mindennap eljön hozzád
újra és újra megérint közelsége
mégis ez a négy hét
különleges csodákat rejtő 
lelki utazás
Indulj hát el
nyíljon ki előtted 
a bizalom tágas tere
találj rá hited mély kútjára
Adasson számodra ebben
az adventi időben
benső figyelem és fegyelem
érzékenység és igazi megértés
vágyakozás fényre és reményre 
és szavakon túli tiszta csönd
Vonjon egyre közelebb és 
közelebb magához 
a hozzád hűséges Isten 
az érkező Öröm teljessége



 

.
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ESKETÉS
Sebők Tamás és Kurta Borbála

HÍREK SKÓCIÁBÓL

Előző számunkban David Logan búcsúztatására küldött levelün-
ket osztottuk meg, most özvegye, Catriona Logan köszönőlevelét 
adjuk közre.

Testvéreim a Krisztusban!
Mint David Logan, elhunyt lelkipásztor özvegye, szeretnék köszöne-
tet mondani mindanyiótoknak azért a sok-sok szeretetért, támoga-
tó imádságért, amelyben hordoztátok férjemet és engem az elmúlt 
időszakban, küzdelmeink során. Valóban nehéz idő volt, és nagyon 
sokat jelentett számunkra, hogy tudtuk, gondoltok ránk, imádkoztok értünk. Hiszem, hogy David 
már a Jóistennel van, és új legelőkön jár, de egy napon újra találkozom vele.

Szeretném megköszönni nektek a gyászoló gyülekezetünknek írt leveleteket, melyet fel is 
olvastak férjem búcsúztatásán. Nagyon szép és biztató volt.

Bízom benne, hogy nagytiszteletű Veres János lelkipásztor úr felépült a szívproblémáiból! 
Kérem, hogy továbbra is tájékoztassatok bennünket a lelkipásztor és a gyülekezet hogylétéről, 
hogy mi is imádságban hordozhassunk bennetek.

Üdvözlettel,
Catriona Logan, St Mary’s-Greyfriars Gyülekezet, Skócia

2019. november 30-án jött el az ideje, hogy 
gyönyörűen felújított templomunk belsejét 
végre minden érdeklődő megtekinthesse. 
Mi azonban nem csak a falakat szeretttük 
volna megmutatni, hanem magunkat is, az 
Árpád téri gyülekezet. 

Délelőtt bábelőadással, kézműves fog-
lalkozással, Baginé Pál Tímea és az asszony-
testvérek finom süteményeivel vártuk a 
gyermekeket, családokat. Gyergyóiné Irén-
ke csodás gyöngydíszeinek is nagy sikere 
volt, kicsik és nagyok örömmel merültek 
el a gyöngyfűzés aprólékos munkájában. 
Konyhai csapatunk finom toroskáposztát 
készített ebédre a szolgálók részére, mely-

NYISS BE HOZZÁNK! 
Nyílt nap az Árpád téri 
 református templomban

„Mindennek megszabott ideje van, megvan az 
ideje minden dolognak az ég alatt.”  (Préd 3,1)

re vendégül láttuk a felújítást végző cég mun-
katársait is. Délután film vetítéssel, a 7Hang 
dicsőítő csoport koncertjével folytattuk a 
programokat, majd komolyzenei hangver-
sennyel zártuk a napot. Folyamatos program 
Rogovics-Fehér Lajos és Kotricz Tünde fotó-
kiállítása és a Bibliai Logók kiállítása volt, 
melyek még mindíg megtekinthetőek a temp-
lomban. A hangversenyen gyülekezeti tagja-
ink: Ispány Marietta és Szabó Ágoston mellett 
Pataki-Tóth Orsika magánénekes is fellépett, 
gitárral kísérve magát. Hangszeren közremű-
ködtek: Kiss Erika és Szilágyi Valéria. A hang-
verseny utáni szerény szeretetvendégségen 
megköszöntük a sok-sok áldozatos munkát, 
melynek köszönhetően egy mozgalmas, ered-
ményes napot tudhattunk magunk mögött. Le-
gyen érte hála Istennek! 

Köszönet a támogatásért minden gyüleke-
zeti tagnak, a Szólj be a papnak! csapatának és 
a gyülekezet alapítványának!

Szilágyiné Asztalos Éva
(Fotók a hátsó borítón.) 

Testvérgyülekezeti kapcsolat
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Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett:

Könyvajánló

Budai Lotti író, eddig 6 regény szerzője, igazi 
időutazó. Az írónő munkásságát több mint 14 
ezer olvasó követi a Facebook oldalon, a Rizs-
poros Hétköznapok blogot pedig rajtam kívül 
több ezren olvassák. Karácsonykor a kandal-
ló mellé leülni egy könyvvel a kezünkben és 
visszatérni a múltba igazán meghitt érzés. Ez 
a kötet nemcsak a múltba repít el minket, ha-
nem a mai korban kínál menedéket a folya-
matos, sokszor negatív problémák mellett.

Gondolták volna, hogy a 18. században a 
hölgyek legyezőjükkel küldtek titkos üzenetet 
hódolóiknak? Hogy kétszáz évvel ezelőtt a 
fogkefék vaddisznósörtéből készültek? A Rizs-
poros hétköznapok gyönyörű képekkel illuszt-
rált lapjain ilyen és ehhez hasonló érdekessé-
gekkel találkozhatunk, hisz ez a könyv – vagy 
inkább tetszetős és érdekes album – a divat- 
és testkultúra történeti gyűjteménye, több év 

szorgalmas és szenvedélyes kutatómunkájá-
nak gyümölcse. A szerző szenvedélye minden 
lapon keresztül áthat. Egy egyszerű albumál 
azonban sokkal, de sokkal több: egy könyv, 
amely egyszerre szórakoztat és hozza köze-
lebb, teszi átélhetőbbé az olvasó számára a 
múlt embereinek mindennapjait, a nők ese-
tében pedig számos példaképnek tekinthető 
hölggyel is találkozhatunk, akik valamennyien 
valami módon megelőzték korukat. Ki gon-
dolta volna például, hogy Madame Tussaud 
pályafutása kezdetén azzal kereste kenyerét, 
hogy a Francia Forradalomban lenyakazottak 
fejéről készített viaszlenyomatokat, köztük 
például a szerencsétlen Marie Antoinettéről 
is? Hasonlóan érdekes karriert futott be Ma-
rie Petit kisasszony is, aki egy illegális kártya-
barlang tulajdonosnőjéből lett a Napkirály 
követe a Perzsa sah udvarában… 

A kötet segítségével magunk előtt látjuk a 
történelmet, amely kimaradt a tankönyvek-
ből, a mindennapok történelmét, koncentrál-
va elsősorban a 18-19. századi hölgyek budo-
ár- és divattitkaira, hétköznapjaira, azokat a 
divatkultúra és a művészet szépségén, illetve 
a régi szokások báján keresztül bemutatva, 
rizsporosan, bűbájosan. Ahogy pedig fenteb 
is említettem, az ünnepek meghittségéhez 
és a hétköznapok szebbé tételéhez is töké-
letesen hozzájárul  a lélek tökéletes mene-
dékeként….

Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett

ZÖLD KÖNYV ÚTMUTATÓ AZ ÉLETHEZ

Utazás a múltba

BUDAI LOTTI: RIZSPOROS 
HÉTKÖZNAPOK
Női divat- és hálószobatitkok  
a 18-19. századból

Álomgyár Kiadó, 2019, 142 oldal; keménytáblás 
kötés; ISBN: 9786156013149

„Lotti vagyok, pályakezdő író, 
történelem-rajongó és örök 
kíváncsi, tanuló és utazó… 
Végzettségem szerint jogász 
volnék, de a paragrafusok és 
szerződések világa sosem kö-
tött le igazán.”
(https://rizsporoshetkoznapok.blog.hu/)
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