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Köszöntő

A
mikor Jeruzsálemben jártam, volt alkalmam látni az Aranykaput, 

melyen át Jézus bevonult Jeruzsálembe az olajfák hegyén leereszked-

ve Betfagéból, az éretlen fügék házából indulva. A kapu ma arab terü-

leten található, és a faltól teljesen külön áll.

Amint ott álltam a fal előtt, az jutott az eszembe, hogy két évvel ezelőtt 

vendégeink voltak, és a családdal együtt vettünk részt a virágkarneváli forga-

tagban. Régen nem voltam már, és egy kicsit szokatlan is volt. Ami számomra 

igazán meglepő volt, az a hangulat. Szépek voltak a virágkocsik, aranyosak 

voltak a csoportok, de valami mégis hiányzott. Így tudnám megfogalmazni: a 

hangulat! A tribün közelében talán még az is meg volt, de kissé távolabb már 

alig-alig érződött valami. A felvonulás a maga méltóságteljes módján vonta-

tottan haladt, néha meg-megállva, az út két oldalán pedig  megkockáztatom, kicsit unottan nézelődők. Kérdezhetnétek, hogy 

mi köze van a virágkarneválnak a virágvasárnaphoz, hiszen az egyik ősszel van, a másik meg tavasszal.

Egyszerűen csak ilyen képet őriztem meg magamban, és arra gondoltam, hogy az egyház is ilyen képet mutat magáról. 

A kapu előtt állva elképzeltem, ahogyan Jézus lépked elől a tanítványaival, mögöttük a kortársak, az egyházatyák, szentek, 

reformátorok, nagyszüleink, ismerőseink, és valahol a sorok legvégén ott vonulunk mi is családtagjainkkal integetve és hí-

vogatva. 

Már idehaza vettem kezembe az idén 450 esztendős heidelbergi kátét, melynek az 54. kérdésére adott válasza is sokatmondó. 

Mit hiszel a közönséges keresztyén anyaszentegyházról?
„...a világ kezdetétől annak végezetéig...” 
Mintha az Egyház egy hatalmas végeláthatatlan tömegként hömpölyögne át az egész világon. Közben pedig hívogatja az 

út két oldalán állókat, hogy felbátorodva jöjjenek az első sorokba, majd pedig maguk is lépjenek rá arra az útra, ami az Ő 

követése. Hogyan mondta Jézus? „Én vagyok az Út, az igazság és az élet” (János evangéliuma 14:6)

Most pedig életutunk egy újabb szakaszához érkeztünk el, egy újabb Húsvéthoz! Sorsfordító döntések születtek már meg, 

gondoljatok csak egy héttel későbbre, ahol a tömeg már nem pálmaágakat lenget, hanem így kiált fel, hogy „feszítsd meg”. 

Jézus is hozott egy döntést: „Legyen meg a Te akaratod”, és egy római százados is hozott egy döntést: „bizony, Isten fi a volt”. 

Hozz te is egy jó döntést és ünnepelj velünk, ünnepeljünk együtt!

Áldott Húsvétot kívánok minden kedves újságolvasónak, a személyes találkozás reményében.

Veres János, református lelkipásztor

„NYITVA VAN AZ ARANYKAPU, CSAK BÚJJATOK RAJTA”

Elmegyünk, elmegyünk, messzi 

útra megyünk, 

messzi út porából köpönyeget 

veszünk... 

Nem egyszáz, nem kétszáz: 

sokszáz éves nóta. 

Így dalolják Magyarhonban 

talán Mohács óta. 

Véreim! Véreim! Országútak 

népe! 

Sokszázéves Nagypénteknek 

soha sem lesz vége? 

Egyik napon Tamás vagyunk, 

másik napon Judás vagyunk, 

kakasszónál Péter vagyunk. 

Átokverte, szerencsétlen 

nagypéntekes nemzet vagyunk. 

Golgotáról Golgotára 

hurcoljuk a keresztfákat. 

mindég kettőt, soh’se hármat. 

Egyet felállítunk jobbról, 

egyet felállítunk balról, 

s amiként a világ halad: 

egyszer jobbról, egyszer balról 

fölhúzzuk rá a latrokat. 

Kurucokat, labancokat, 

közülünk a legjobbakat, 

mindég csak a legjobbakat. 

Majd, ahogy az idő telik, 

mint ki dolgát jól végezte: 

Nagypéntektől Nagypéntekig 

térdelünk a kereszt alatt 

húsvéti csodára lesve. 

Egyszer a jobbszélső alatt, 

másszor a balszélső alatt, 

éppen csak hogy a középső, 

az igazi, üres marad. 

Nincsen is keresztfánk közbül, 

nem térdel ott senki, senki. 

A mi magyar Nagypéntekünk 

évszázadok sora óta 

évszázadok sora óta 

ezért nem tud Húsvét lenni. 

Így lettünk országút népe, 

idegen föld csavargója, 

pásztortalan jószág-féle. 

Tamással hitetlenkedő, 

kakasszóra péterkedő, 

judáscsókkal kereskedő. 

Soha-soha békességgel 

Krisztus-Úrban szövetkező. 

Te kerülsz föl? Bujdosom én. 

Én vagyok fönt? Bujdosol Te. 

Egynek közülünk az útja 

mindég kivisz idegenbe. 

Bizony, jól mondja a nóta, 

hogy elmegyünk, el-elmegyünk, 

messzi nagy útakra megyünk. 

Messzi nagy útak porából 

bizony, köpönyeget veszünk. 

S ebben a nagy köpönyegben, 

sok-sok súlyos köpönyegben 

bizony pajtás, mondom Néked: 

rendre, rendre mind elveszünk.

BESZÁMOLÓ 
egyházközségünk 2012. évi gazdálkodásáról

Nyitó egyenleg 1.420.086,-
Bevételek
I. Egyházfenntartói járulék 2.414.400,-

II. Perselypénzek 1.546.615,-

III. Adományok 2.259.445,-

IV. Egyéb bevételek 11.664.000,-

Az egyházközség 2012. évi bevételei 
mindösszesen

17.884.460,-

Kiadások
XI. Személyi kiadások 4.734.655,-

XII. Gyülekezeti élet kiadásai 1.950.934,-

XIII. Igazgatási kiadások 1.575.820,-

XIV. Egyházi ingatlanok és bérlemé-

nyek fenntartása

2.801.341,-

XV. Egyházi ingatlanok és bérlemé-

nyek felújítási és beruházási költségei

3.792.890,-

XVI. Közalapi hozzájárulás 350.000,-

XVII. Egyéb kiadások 3.282.095,-

Az egyházközség 2012. évi kiadásai 
mindösszesen

18.487.735,-

Záró egyenleg 816.811,-

A JÓKEDVVEL ADAKOZÓT 
SZERETI AZ ÚR!

T
ájékoztatjuk kedves testvéreinket, hogy gyülekeze-

tünkben, a Presbitérium döntése értelmében 2013. 

január 1-től 6.000-Ft-ra emelkedett az egyházfenn-

tartói járulék minimum összege.

Tekintettel arra, hogy gyülekezetünk az adományok-

ból tartja fent magát, ezúttal is szeretnénk megköszönni 

önzetlen segítségét!

Tetszőleges összegű adományokat a pénztárosnál lehet 

rendezni, vagy a perselyen található és a gyülekezeti újság-

gal megküldött csekken lehet feladni, illetve a perselybe 

lehet bedobni!

Adományaikat ezúton is köszönjük!

Szilágyi János  Veres János
 gondnok lelkipásztor

Nagypénteki sirató 
Szerző: Wass Albert
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HitoktatásGondnok és pótpresbiterek választása

E
gyházközségünk működőképessége érdekében 2013. 

február 10. napján időközi választás keretében, Laka-

tos Lajos gondnok úr halála miatt gondnokválasztást, 

illetve pótpresbiter-választást tartottunk a vasárnapi isten-

tisztelet keretében.

A prezsbitérium döntése alapján együttes szavazás ke-

retében Szilágyi János gondnok jelöltre, valamint Juhos 

László, Katona Péter,és Selyben István pótpresbiter jelöltekre 

adhatták le szavazataikat a választójoggal rendelkező gyüle-

kezeti tagok.

A szavazás eredményeképpen 41 érvényes igen szavazat-

tal Szilágyi Jánost gondnoknak, míg Juhos Lászlót, Katona 

Pétert és Selyben Istvánt pótpresbiternek választotta meg a 

gyülekezet.

Abból adódóan, hogy a pótpresbiterek azonos szavazat-

tal kerültek megválasztásra, a behívási sorrendjüket sorsolás 

útján kellett eldönteni. Ez alapján elsőként Selyben István, 

másodikként Juhos László, harmadikként pedig Katona Pé-

ter fogja betölteni az esetlegesen megüresedő prezsbiteri he-

lyeket.

Az időközi választásból miatt  az újonnan megválasztott 

tisztségviselők nem hat évre, hanem a soron következő álta-

lános választás időtartamára kerültek megválasztásra.

Az eljárás szabálytalansága miatt senki nem fordult jogor-

voslatért, ezért Szilágyi János gondnok úr, és a három meg-

választott pótpresbiter 2013. március 3. napján esküt tettek a 

gyülekezetünk színe előtt.

Isten Áldása kísérje munkájukat, gyarapítva ezzel is gyü-

lekezetünket!

dr. Csanády Edit
a választási bizottság elnöke

A VÁLASZTÁSRÓL

SZILÁGYI JÁNOS
gyülekezetünk új gondnoka

1971-ben születtem Debrecenben. Hajdúszoboszlón nőttem 

fel. 1997-ben költöztem Debrecenbe, és ekkor kötöttem há-

zasságot feleségemmel, Asztalos Évával. Gergő fi unk 2011-

ben született.

Első munkahelyem a Magyar Nemzeti Bankban volt. 14 

év banki munka után a Tiszántúli Református Egyházkerü-

let beregdaróci üdülőjében dolgoztam, mint műszaki vezető. 

Majd 2004-től a Dóczy Gimnáziumban rendszergazdaként 

vállaltam állást, ahol jelenleg a gimnázium gondnokaként 

dolgozom, immár több mint öt éve.

Az Árpád-téri templomba először feleségem miatt jöttem. 

Idővel megfogott az istentisztelet hangulata, a templomban 

átélt lelki béke, a gyülekezet szeretete. Nem egyszerre jött 

az „istenélményem”, nem hirtelen tértem meg. Sok vívódás, 

csendes meditálás, a Biblia olvasása vezetett a hitre jutásom-

hoz. Ebben a gyülekezetben keresztelt meg Dr. Szalkay Káz-

mér nagytiszteletű úr, itt is konfi rmáltam. 2006-ban nagy-

tiszteletű úr felkért, hogy legyek presbitere a gyülekezetnek, 

amit örömmel vállaltam. Először a presbiteri üléseken mint 

jegyzőkönyvvezető, majd 2010-től mint a gyülekezet pénztá-

rosa vállaltam feladatot. Az idén újabb feladatot állított elém 

Isten, gondnokként szolgálom tovább gyülekezetemet. 

Köszönve Isten kegyelmét és a gyülekezet bizalmát, kí-

vánok mindnyájunknak áldott húsvéti ünnepet az alábbi 

igével:

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát 
adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen.”

(János 3,16)

A 
közoktatás több évtizedes hiányosságot korrigál a 

2013/14-es tanévben induló hit- és erkölcstan tanórai 

bevezetésével. Az elmúlt 25 évben nem megfelelő 

háttér állt rendelkezésünkre, és a hittan tanárok és a hitta-

nos gyermekek folyamatos akadályokkal küzdöttek. Terem- 

és időbeosztás, egyéb elfoglaltságok miatt az órák minősége, 

ideje sérült. 

Az új törvény biztosítja az órai kereteket, terembeosztást.

Nagy örömmel vesszük tudomásul, hogy a következő tan-

évtől, 2013. szeptember 1-jétől minden oktatási intézmény-

ben a szülők nyilatkozatai alapján az elsős és ötödik osztályos 

gyermekek beiratkozhatnak hit- és erkölcstan órára.

Fontos tudni a jelenleg nagycsoportos óvodások szülei-

nek, hogy az állami iskolákban írásban kell nyilatkozniuk az 

április 8-9-én történő beiratkozás alkalmával, hogy gyerme-

ke a következő tanévben református hitoktatásra fog járni. A 

hittanórára nem járó gyermekek részére erkölcstanórát tar-

tanak ugyanabban az időben. Nem az iskola, hanem a szülő 

joga eldönteni, melyik órára íratja gyermekét. Gyülekezetünk 

területén köztudottan a Hunyadi János Általános Iskola ta-

lálható, ahol már több mint két évtizede folyik a hitoktatás.

Az iskola vezetőségével elkezdődött az egyeztetés a haté-

kony együttműködés érdekében.

A negyedikes tanulók közül szintén várjuk a szülők jelzé-

sét, akiket a májusi szülői értekezleten személyesen keresünk 

meg. Nekik szintén írásban kell jelezni a hittanra beiratkozás 

igényét.

 Néhány kérdés a hittanra vonatkozóan:

- Mit tanulnak a gyermekek hittanórán?

Megismerhetik a Biblia történeteit és a keresztény érték-
renddel gazdagíthatja személyiségét. A család és iskolai neve-
lés mellett lelki életét erősítjük.

- Tanul-e erkölcstant a gyermekem hittanon is?

Természetesen, ahogyan a tantárgy elnevezésében is meg-
található a válasz. Rendszeresen előkerülő témáink a csalá-
dunk, a barátaink, lelki egészségünk, együttműködés, együtt-
érzés stb.

- Ki tartja az órákat?

Oláh Noémi, általános iskolai tanító-református hitoktató, 
aki már hat éve hitoktató az iskolában.

Nagy szeretettel várjuk a leendő elsősök és ötödikesek be-

iratkozását.

Amennyiben a szülőknek bármilyen kérdésük van, kér-

jük jelezzék telefonon: a 412-801, vagy a 70/5488-577 telefon-

számon.

Oláh Noémi, hitoktató

„Akarjátok-e, hogy gyereketek a keresztség által az Atya, a Fiú és 
a Szentlélek szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befo-
gadtassék?

Felelet: Akarjuk !

Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és ne-
veltetitek, hogy ha majd felnő, a konfi rmáció alkalmával ő maga 
önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a 
gyülekezet előtt.

Felelet: Ígérjük és fogadjuk!„

Milyen régen volt, talán nem is emlékszel rá, kedves édesapa és édesanya, valamint kedves keresztszülők. Mikor is tetted ezeket 

a fogadalmakat Isten és a gyülekezet előtt? Lehet annak már 12-14 éve is. Talán nem is emlékszel pontosan, de hidd el Isten jól 

emlékszik rátok, amikor remegő kezekkel tartottátok keresztvíz alá békésen alvó, vagy éppen gőgicsélő gyermeketeket. Lehet, 

hogy azt hitted, -”na végre meg van keresztelve!” Ekkor azonban valami csodálatos dolog kezdődött el a gyermeketek és a ti 

életetekben.

Isten lehetőséget adott nektek arra, hogy sokat beszéljetek gyermekeiteknek Krisztusról. Amikor még kicsik, szeretnek 

hallani, tanulni erről, aztán eljön az idő, amikor nem nagyon akarnak tudni Róla, és akkor rajtad a sor, édesapa, édesanya, 

keresztmama és keresztapa, hogy nagyon sokat beszélgess Krisztusnak gyermekeidről.

Most, talán úgy érzed, keveset tettél meg gyermekedért, hogy elinduljon a hit útján, de hidd el, Isten mindezidáig nyomon 

kísért, és adott melléd egy Noémi nénit, egy Györgyike nénit, egy hívő barátot, akik mint Isten kiválasztott edényei segítettek 

neked és a gyermekeknek abban, hogy idáig eljussanak. Ebben az évben 11 konfi rmandusunk, fi úk és lányok fogják átvállalni 

magukra a szülők és keresztszülők által egykor tett fogadalmat. Kérlek benneteket, hordozzátok őket imádságban

Veres Jánosné, lelkipásztor

HITTANÓRA AZ ÓRARENDBEN

A SZENTLÉLEK ERŐSÍTSE MEG 
ÉBREDŐ HITÜKET!
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Gyülekezeti élet Gyülekezeti élet

Farsangoztunk – Tóth László, az alapítvány kuratóriumának tagja

Egy szürke februári délutánon élettel telt meg a Debrecen-Árpád téri 

Református Egyházközség gyülekezeti terme. A megjelentek már 

előre tekintettek a tavasz felé, hiszen télbúcsúztató farsangi mulatság 

kezdődött gyülekezetünk alapítványának szervezésében.

A jó hangulaton kívül egy nemes cél is vezette a bálozókat: gyűj-

tés egy fl aneltábla-készletre, amely nagyban segíti a hitoktatást, hi-

szen vizuálisan jelenít meg bibliai történeteket, ezáltal könnyebb 

befogadást tesz lehetővé a kisebb gyermekeknek. 

Gondos előkészületek (arcfestés, öltöztetés, hajfonás) után fel-

vonultak a bibliai szereplők. Találkozhattunk Máriával, Józseff el, 

Keresztelő Szent Jánossal, Dáviddal, Góliáttal és angyalok soka-

ságával. 

Ezt követően az est műsorvezetője egy váratlan fordulattal költőkké varázsolta a társaságot, így előre megadott szavakból 

kellett verset faragni, természetesen a szigorú verselési szabályok betartásával. A mulatságos alkotások felolvasása közben 

már megjelentek az elmaradhatatlan farsangi fánkok is.  Elindult a tánc Gryllus Vilmos zenéjére, és a beszélgetés is. Sorakoz-

tak a tavaszi tervek szépen sorban. Közben fogytak a házilag kézzel készített bonbonok is, amelyek megvásárlásával lehetett 

támogatni a tábla megvételét. Összesen 42.225,-Ft gyűlt össze, melyet ezúton is köszönünk minden felajánlónak. Az est végén 

jókedvvel és rengeteg lufi val a kezünkben, már-már tavaszi hangulatban távoztunk az első bálunkról. Jövőre folytatjuk.

Hajléktalanoknak főztünk – Szilágyiné Asztalos Éva
 (forrás: www.arpadter.reformatus.hu)

„Ő pedig felelvén, monda nékik: Adjatok nékik ti enniök.” (Mk 6,37)

Január 26-án, szombaton ismét gyülekezetünk főzött a debreceni hajlékta-

lanoknak. Az asszonyok 230 adag káposztás babot készítettek füstölt csü-

lökkel a (volt) TK konyháján. Egy szelet kenyér és egy kis csokoládé is járt 

mindenkinek. Ezeknek az embereknek csak ez az egy tál meleg étel jut. 

Hála legyen Istennek érte, hogy adhattunk!

„Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül”  – Veres Jánosné Anikó

Csodálatos ima megtapasztalásban lehetett része gyülekezetünknek az el-

múlt időszakban. Jó látni azt, ahogyan a Biblia szavai, ígéretei megeleve-

nedni látszanak Isten fi ai, gyermekei életében. Mielőtt kiáltanak, én már 

válaszolok…

Így volt ez a Kárpátalján lévő badalói cigány gyülekezet életében is. Már 

régóta könyörögtek az Úrhoz egy fénymásolóért, ami nagy segítséget je-

lenthetett volna gyülekezetük életében.

Míg ők könyörögtek, bennünket itt az Árpád téren Isten lelke arra ösz-

tönzött, hogy gyűjtést szervezzünk, erre a bizonyos fénymásolóra. Így ta-

lálkozott a vágy és az ajándékozó jókedv. Hiszem, hogy Isten áldása ott volt 

és van gyülekezetünk adományán, és hiszem azt is, hogy akkor és ott, Isten 

lelke vezérelt bennünket.

Isten nem csak a kárpátaljai testvéreinket üdítette fel, hanem a mi gyü-

lekezetünket is. Igaz igéje: „Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, 
maga is felüdül.” (Példabeszédek 11:25)

Nem volt ez másként gyülekezetünk életben sem. Amikor fénymáso-

lóra gyűjtöttünk egy olyan gyülekezetnek, akik nagyobb szükségben voltak, mint mi, azzal lemondtunk, vagyis le tudtunk 

mondani egy olyan dologról, amire nekünk is szükségünk lett volna. Isten megmutatta, hogy milyen nagy a hatalma. Felüdí-

tettünk egy szükségben lévő gyülekezetet, és Isten bennünket is felüdített, ugyanis az Úr Lelke indítására egy kedves testvér 

megajándékozta gyülekezetünket egy számunkra is fontos munkaeszközzel, egy fénymásolóval. „Áldást bocsát az Úr csűreid-
re, és minden vállalkozásodra...ha megtartod parancsolatait, és az Ő útjain jársz.” ( 5Mózes 28: 8-9)

Hálás vagyok az Úrnak, hogy ilyen gyülekezetben élhetek, és szolgálhatok, ahol napról napra érezhetjük az ő jelenlétét és 

gondoskodó kegyelmét. 

III. Árpád tábor 

(Debrecen-Józsa), alaptábor

6-7-8 éves gyermekek számára tervez-

zük. Nem alszanak ott a gyermekek. 

Falusi környezetben, sok-sok kisállat kö-

zött egy erdő szélén tartjuk az alkalmain-

kat. Lehetőség van lovaglásra és szekere-

zésre. Tízórai, valamint ebéd biztosított! 

A parókia elől indulunk busszal minden 

reggel, és oda is érkezünk vissza.

I. Jurta tábor 

(Létavértes), magyarságismereti tábor

9-10-11-12 éves gyermekek számára 

tervezzük. A gyermekek jurtában alsza-

nak, falusi környezetben. Lehetőség van 

túrzásra, lovaglásra, íjazásra, a magyar 

honfoglalók életmódjának a megisme-

résére. 

II. Barangoló tábor 

(Jósvafő), túratábor

13. életévtől gyönyörű környezetben, az 

ország egyik legszebb helyén tervezzük 

fi ataljaink számára. Elsődlegesen a ter-

mészet megismertetése a cél, valamint 

az alapvető tájékozódási ismeretek el-

sajátítása.

Március 17. Egyházlátogatás

Március 24. Virágvasárnap

Március 25. 17 órától nagyheti alkalmak

Március 28. 18.30 - Páska vacsora

Március 31. Húsvéti úrvacsorás alkalom

Április 21. Templomunk műemlék világnapi bemuta 

  tása, templomtörténeti kiállítás a templom  

  cintermében és a gyülekezeti teremben.

Április   Karsay Eszter, Budapest-Kaluzál téri lelki 

  pásztor vendégszolgálata

Április 28. A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló 

  Általános Iskola kiszállása gyülekezetünkbe

Május 5.  Skót testvérgyülekezetünket bemutató 

  kiállítás megnyitója a templom előterében. 

Május 12. A dumpfries-i gyülekezet látogatása, 

  Czapp József szolgálatával

Május 16. Áldozócsütörtök

Május 28. Pünkösdi úrvacsorás alkalom

Május   Kerékpár túra - Vekeri tó

Július 19-21. Gyülekezeti kirándulás (Bécs)

Augusztus 5-8. III. Árpád tábor / I. Jurta tábor /  

  II. Baran goló tábor

Szeptember Hegyi túra Salgótarján

Október  Alapítványi szüreti bál

Október 31. Reformáció napja

December 1. Adventi „áldásos” Istentisztelet

December  Gyülekezeti nap (disznótor)

December 22. Karácsonyi műsor

December 24. Szenteste

December 25. Karácsonyi úrvacsorás alkalom

December Óévbúcsúztató túra

SZÁRSZÓ ‘13
Időpont:  2013. augusztus 8. csütörtök - 2013. augusztus 11. vasárnap

Idén nyáron lesz a híres 1943-as szárszói konferencia 70. évfordulója. Erről az ese-

ményről a jelenlegi SDG-sek egy olyan konferenciával szeretnének megemlékezni, 

amelyet az 1943-as szárszói Magyar Élet tábor ihlet, de elsősorban nem emlék-

konferencia. Egyfajta keresztyén közéleti konferenciát terveznek, melyben szeret-

nének képet kapni a magyar migráció jelen helyzetéről, hátteréről, a különböző 

motivációiról és következményeiről. Mindezzel segíteni szeretnék a résztvevők vé-

leményalkotását, és lehetőség szerint közös, konkrét elhatározás, gyakorlati lépés 

megfogalmazását.

A rendezvény egyházi fővédnöke Steinbach József dunántúli püspök. A szervezők mintegy 150-200 fő jelentkezését vár-

ják, a résztvevők számára a konferenciaközpontban szállást és teljes étkezést biztosítanak.

Jelentkezni elektronikusan lehet a szervezet hivatalos honlapján (sdg.org.hu) a Szárszó ‘13 menüpont alatt április elejétől.

PROGRAMAJÁNLÓ

TERVEZETT TÁBORAINK:

Mindhárom tábor bibliai témái hamarosan olvashatóak lesznek gyülekeztünk honlapján. Jelentkezni az újságban található 

elérhetőségeinken lehet.

2013. esztendő tervezett programjai
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In memorian

Név   Életkor    Lakcím 

Nőszövetség

2012. december 10-én kaptuk a szomorú hírt, hogy egyház-

községünk gondnoka, Lakatos Lajos visszaadta lelkét Terem-

tőjének. Mennyei Atyánk 83 esztendőt ajándékozott néki e 

földi életben. Tudjuk a Zsoltárok Könyvéből, hogy „az ember 
élete hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolcvan esztendő…” 

Lakatos Lajos gondnok testvérünk a bibliai mértéken felül 

kapta ajándékba Istentől esztendeinek számát, s igyekezett az 

ajándékba kapott éveket szép tartalommal megtölteni, mint 

aki az életet nemcsak magáénak vallja, nemcsak szeretteivel 

akarja megosztani, hanem Isten dicsőségére is felhasználni. 

Őreá emlékezünk most e rövid írás keretében. 

Hodászon született 1929. augusztus 8-án, hívő református 

családban. Vallásos nevelésben részesült, hiszen az édesapja 

is presbiter volt 25 éves korától haláláig, nagyapja pedig a Ho-

dászi Egyházközség gondnoka.

A Debreceni Református Kollégium Tanítóképző Inté-

zetében szerzett kántortanítói oklevelet 1948-ban. Később 

továbbképezte magát és az Egri Tanárképző Főiskolán ének-

zene tanári szakos diplomát vehetett át. 

Már diákkorában is szívesen hallgatták szép orgonajáté-

kát, rendszeresen kántorizált a Kistemplomi Gyülekezetben 

és a Kollégium Oratoriumában diák istentiszteleteken, vasár-

nap délutánonként pedig az Árpád téren. 

Végzés után kántortanítónak nevezték ki Szamoskérre. 

Majd Kántorjánosiban folytatta tanítói pályáját, hiszen 1949-

ben az egyházi iskolák államosításával megszűnt a kántorta-

nítói státusz. 

1951-ben kötött házasságot Galgóczy Sárával. A követ-

kező évben megszületett első leánygyermekük, Ágnes. Köz-

vetlenül a kis újszülött megérkezése után őt Recskre vitték el 

munkaszolgálatosként, 27 hónapot töltött távol a családtól. 

Második gyermekük 1955-ben született, akit 10 éves korában 

elveszítettek. 

1963-tól Tiborszálláson tanított, ahol egyben iskolaigazga-

tó is volt. 1975-ben Hodászra került, innen is ment nyugdíjba. 

Pedagógusként élethivatásszerűen végezte munkáját. 

Számtalan kirándulást szervezett diákjai számára, még kül-

földre is /Csehszlovákia, NDK/. A gyermekek iránti szeretete 

megmutatkozott abban is, hogy kiépített úttörőtábort léte-

sített a faluban. Szakszerű oktató-nevelői tevékenységéért, 

közösségi munkájáért sok kitüntető oklevéllel jutalmazták, 

többször a minisztérium részéről is. 

1996-ban költöztek Debrecenbe. A család az Árpád téri 

Gyülekezetet választotta lelki otthonául. Kezdettől fogva 

az istentiszteleti alkalmak szorgalmas látogatója feleségével 

együtt, majd 2000-től gyülekezetünk presbitere is. 2007. feb-

ruár 4-én az egyházközségünk gondnokká választotta. Test-

véri-baráti kapcsolatba kerültünk egymással. Megkértem, 

hogy vállalja el a temetéseken a kántori szolgálatot. Régebbi 

hangszál-sérülése miatt előbb nem akarta elfogadni a felké-

rést, mondván, hogy énekhangját elveszítette. Megnyugtat-

tam, hogy mindig ketten fogunk énekelni. A sok temetési 

szolgálatban az „énekgyakorlatokkal”énekhangját is fokoza-

tosan visszanyerte. Szép orgonajátékának, megbízhatóságá-

nak híre ment a városban. A debreceni lelkipásztorok egyre 

többen vették igénybe a szolgálatát. Kevés olyan lelkipásztor 

volt, akivel ne temetett volna együtt. 

Lakatos Lajos gondnok úr minden egyházi szolgálatát hű-

séggel, felelősséggel és szeretettel végezte Isten dicsőségére 

élete utolsó idejéig. Kedves igéje: „De én mindig veled leszek, 
mert Te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és 
végül dicsőségedbe fogadsz” /Zsolt 73,23-24/.

Zárjuk emlékezésünket az ő saját szavaival: „Az ember 

életében semmi sem történik véletlenül! Isten gondviselő 

kegyelme irányítja mindnyájunk életét. Minden, ami ve-

lünk történik, Isten akarata! Ezért szeretnék elsősorban az 

én drága jó Istenemnek hálát mondani, hogy kiválasztott egy 

nagyon fontos szolgálatra” /Magyar Kőszál 2007. pünkösdi 

szám/. 

Dr. Szalkay Kázmér,  ny. lelkipásztor

EMLÉKEZÉS  LAKATOS LAJOS GONDNOK ÚRRA

Aszódi András   életének 65. esztendejében  Dienes János u. 11. 3/9. 

Vitéz Bereczky Sándor életének 91. esztendejében  Csapó u. 70. 6/1.

Özv. Gulyás Jenőné 

sz. Nagy Julianna  életének 91. esztendejében  Pacsirta u. 18.

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

TEMETÉSEK
GYERMEK
Németh Máté Bence  2012

Gaál Szabó Benjamin

Jakab Máté

Jakab Gergő

Jakab Tamás

Jakab Ágnes

Balogh Abigél

KERESZTELÉSEK

FELNŐTT

Jakab Ödön

Jakab Szabolcs

Jakabné Kulcsár Zsuzsa

Jakab Tamás

Jakabné Krankovics Éva

VILÁGIMANAP  - 2013.
Közel 150 éve tartják meg világszerte a keresztyén/keresz-

tény nők világimanapját, mindig március hó első péntekén, 

böjti időben. Minden krisztushívő embert erősíthet, hogy 

ezen a napon egy hatalmas imalánc fogja körbe az egész 

Földet. Az elmúlt rendszerben az ima-napot sem lehetett 

megtartani Magyaroszágon. Ma mindazok, akik hisznek az 

imádság erejében, összegyűlhetnek és távoli testvéreikért 

imádkozhatnak. 

A debreceni imaalkalmakat a Tiszántúli Református 

Nőszövetség vezetői, dr. Gaál Botondné elnök és Szécsi 

Andrásné titkár szervezték meg legelőször. Városunkban 

már 20 éve, 1993 óta tartjuk meg az imanapot ökumeni-

kus keretek között, más felekezetű testvéreinkkel együtt. 

Természetesen az alkalom nyitott, szívesen látott imád-

kozó társak, férfi testvéreink, atyánkfi ai is. Közeli és távoli 

népek kultúrájával, földrajzi tájaival, szokásaival, problé-

máival ismerkedhetünk meg. Példaként álljon itt, hogy az elmúlt pár évben hol gyülekeztünk össze és mely országokért 

imádkoztunk:

2008 Görög katolikus templom  Guyana

2009 Árpád téri ref. templom   Pápua-Új Guinea

2010 Baptista imaház, Szappanos u. Kamerun

2011 Evangélikus templom  Chile

2012  Kossuth u. ref. templom  Malajzia

Az idén Franciaországban készítették a nők az imaliturgiát, az ő legnagyobb problémájuk a menekültügy. Ezért választot-

ták az imafüzet címének: „Jövevény voltam… és befogadtatok…” /Mt 25,35/.

Ez év március 1-jén a Svetits Római Katolikus Gimnázium Szent Kereszt kápolnájában volt az ökumenikus női imanap. 

Zoltán atya a megadott textus, Mt 25,35-46 alapján prédikált, értékes, krisztocentrikus igei szolgálatában rámutatott, hogy 

Jézus is jövevény volt ebben a földi világban, ott áll most is szívünk kapujában és bebocsátást kér. Azonnal kedves reformá-

tus énekünk jutott eszembe: Ó Jézus…bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz.” A liturgiát a római katolikus Emília 

testvér vezette. Gyönyörködhettünk a gimnazista diákok énekében és zenélésében, de hiányzott a közös gyülekezeti éneklés. 

Ugyancsak elmaradt a szokásos agapé, a meghitt asztalközösség hittestvéreinkkel.

dr. Szalkay Kázmérné

A  FÜZET BORÍTÓ KÉPÉRŐL
A nyitó oldal képét a svájci művésznő, Annelise Hammann Jeannot (anneliz 

aman zsennó) készítette, aki már hosszabb ideje Franciaországban él. Szín,- és 

formajátékával a találkozás erejét és a másik felé nyitás örömét akarja megje-

leníteni.

„Jövevény voltam és befogadtatok”. Ehhez a témához csatlakozik a művész-

nő kifejező képével. A francia világimanapi bizottság női tagjai a kép színei-

nek és formáinak szimbolikáját tartalmilag átvitték az istentiszteleti rendtar-

tásra is. Munkájáról, illetve a kiválasztott képről így nyilatkozik a művésznő: 

„Mivel munkám az absztrakt határáig megy el, ezen a festményen az idegent a 

szürke sziluettel fejezem ki, aki a többi színtől határozottan megkülönböztet-

hető. A vonalak, s a csaknem fehér szín hangsúlyozásával a fényt próbáltam 

belevinni az alkotásba. A szürke sziluettet körülragyogja a fény, ami felülről, 

a mennyből árad, s az egész teret átjárja. Minden belekerül ebbe a fényes ra-

gyogásba – aminthogy az emberek is egy földgolyón élnek. A kép alján látható 

formákra is ráárad a fény. Ezek a formák – mintegy embercsoport – körülve-

szik a szürkébb részt, s valójában befogadják azt. Azt szerettem volna, hogy 

az egész kép meleg és színes légkörben fürödjék, s ezzel az ünnepélyességet is 

hangsúlyozzam, meg a találkozás és a nyitottság erejét.

Forrás: www.meot.hu
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Testvérgyülekezeti kapcsolatok

SKÓT KAPCSOLAT
Május első vasárnapján egy kiállítás segítségével szeretnénk bemutatni skót testvérgyülekezetünket, 

a dumfries-i  St Mary’s – Greyfriars Egyházközséget. Az angol és magyar nyelvű ismertetőkkel, fo-

tókkal és egyéb anyagokkal készülő kiállítást a templom újonnan kialakított előterében rendezzük be. 

A megnyitó alkalmával a vizuális élményeken túl, eredeti skót teát, kávét és süteményeket is kóstolha-

tunk majd. A kiállítás augusztus végéig lesz megtekinthető. 

A Debreceni Református Egyházmegye május 11-14-e között fogadja a skót testvér-egyházmegye 14 tagú küldöttségét. A kül-

döttség tagjai közül hárman gyülekezetünkbe is ellátogatnak: Stan és Liz Tanner továbbá David Matheson, mindhárman a 

dumfries-i  St Mary’s – Greyfriars Egyházközség tagjai. Stan és Liz presbiterek, akik első alkalommal Veres János lelkipásztor 

beiktatása alkalmával voltak gyülekezetünk vendégei, és ők azok, akikkel személy szerint tartjuk a kapcsolatot. 

Újonnan csatlakozott hozzájuk David Matheson, gyülekezetük gondnoka, aki most először jár nálunk és szeretné jobban 

megismerni egyházközségünket. Május 12-én, vasárnap vendégeink részt vesznek az istentiszteleten, hogy személyesen adják 

át a dumfries-i gyülekezet testvéri köszöntését. Az igehirdetés szolgálatát ez alkalommal Czapp József mikepércsi lelkipásztor 

végzi, aki az elmúlt esztendőben az egyházmegyei hivatalos delegáció tagjaként járt Skóciában. Fogadjuk vendégeinket sok 

szeretettel!

Hogyan is nézhet ki a hétköznapokban egy testvérgyülekezeti kapcsolat? Mit nyújthatunk egymásnak? Miben segíthetünk és 

miben segíthetnek nekünk? Ott találtuk meg a közös pontot, hogy mindkét gyülekezetben a legfontosabb tevékenység a gyü-

lekezetépítés. Az Árpád téren 2010 óta van új lelkész, a St Mary’s – Greyfriars Egyházközség sajnos még most is a lelkészváltás 

időszakát éli. A lelkészi állásra kiírt pályázatuk eddig még nem volt sikeres, jelenleg kijelölt helyettes lelkész végzi a szolgálatot. 

Azt gondoltuk, hogy egymás tapasztalataiból nagyon sokat tanulhatunk, ezért szükséges, hogy betekinthessünk gyüle-

kezeteink munkájába. E törekvés eredményeként az idén augusztusban 4 fő érkezik Dumfries-ből, hogy önkéntesként részt 

vegyenek a gyülekezeti táborokban. Várakozással tekintünk a közös munkára, és bízunk benne, hogy jövőre a mi számunkra 

is lehetőség nyílik részt venni skót testvéreink munkájában!

Szilágyiné Asztalos Éva

COCK-A-LEEKIE
A skótok húslevese

Egy régi, tradicionális étel Skóciában, legalább annyira hagyo-

mányos, mint a mi húslevesünk. Ugyanúgy hiszik, hogy még 

a holtakat is feltámasztja, és lábadozáskor ezt főzik a betegek-

nek. Meg máskor is. Csak úgy, mint nálunk. Következésképp 

ugyanannyi ideig kell főzni is, mint a mi húslevesünket, hogy 

igazán zamatos legyen.

Az aszalt szilvától izgalmasan aromás leves. A neve az 

angol cock (kakas) és leek (póréhagyma) szóból ered. Persze 

manapság már javarészt csirkéből készítik, de igazán erős a 

kakashústól lenne.

Jubileum

A 
Műemléki Világnapon az érdeklődők számára lehe-

tőség nyílik műemlékké nyilvánított, vagy arra érde-

mes épületek, történelmi kertek megtekintésére. 

Az ICOMOS az UNESCO műemlékvédelmi világszervezete. 

A párizsi székhelyű Világörökség Bizottság, állandó műem-

lékvédelmi szakértői intézménye, az 1965-ben létrehozott 

civil szakmai szervezet.Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bi-

zottságának tagjai építészek, régészek, restaurátorok, kert-

építészek, történészek, a magyar műemlékvédelem meghatá-

rozó szakemberei. 

Az  ICOMOS /Műemlék és Műemlékhelyek Nemzetközi 

Tanácsa/ és az UNESCO 1982-ben meghatározta a Műem-

léki Világnapot, melyet minden év április 18-án, illetve az 

ehhez legközelebbi hétvégén tartanak meg.Az  ICOMOS Ma-

gyar Nemzeti Bizottsága minden évben ICOMOS díjjal tün-

teti ki az általa legjobbnak ítélt műemléki helyreállításokat. 

A legsikertelenebb

műemléki helyreállításért, vagy álműemlék építésért pe-

dig CITROM díjat adnak.

Ezen a napon olyan helyekre is bejuthatunk, amelyek a 

mindennapok során el annak zárva a külvilágtól.

A Debrecen Árpád téri Egyházközség ez évben elhatároz-

ta, hogy csatlakozik a Műemléki Világnap rendezvényéhez, 

és a Debreceni Városvédő és Szépítő Egyesülettel együtte-

sen bemutatja az Árpád téri református templomot. Azok a 

hívek, akik rendszeresen járnak a templomba, mondhatják, 

hogy ismerik a templomot, de úgy gondoljuk, hogy mindenki 

számára tudunk újat is mutatni, és mondani.

A bemutatót kiállítás egészíti ki, részben az egyházközség 

meglévő anyagából, részben a Debreceni Református Kollégi-

um levéltári anyagában fellelhető, az építéssel kapcsolatos pá-

lyázatokra beérkezett tervrajzok, aquarell képek másolatából.

Az adományozó Vecsey Imre 1850 - 1880 között Debre-

cen egyik legismertebb építésze és ács mestere volt. Tanul-

mányait külföldi iskolákban bővítette, majd hazatérve itthon 

hasznosította. Több debreceni malom (melyek ma már nem 

léteznek) építése fűződött nevéhez, köztük legjelentősebb 

volt a nem régen lebontott István Gőzmalom. Része volt a 

Csokonai Színház, az egykori Fehérló Szálló, a Kossuth u.

7-9, a Piac u. 9-11 és a 23. számú házak, a debreceni Méntelep 

a Böszörményi úton (mára csak egy teljesen átalakított épü-

let van meg belőle), de ő épített Debrecenben cukorgyárat is. 

(Már nyoma sincs ennek.)

A Debrecen - Árpád téri Református Templom építésének 

története röviden:

1910: Nyilvános tervpályázaton Tóásó Pál budapesti 

műépítész terveit fogadta el a presbitérium.

1911. május 15.: alapkő letétel,  Dicsőff y József lelkész 

elnök szolgálatával. Az építés kezdete.

1912: A kivitelezői munkákat Koch Rudolf és Kallós 

Adolf budapesti vállalkozók végzik. A kőfaragványokat 

az erdőbényei Bech Sámuel, a szobrászati díszítő eleme-

ket a debreceni Somogyi Sándor, a padokat, szószéket, 

–

–

–

az úrasztalát és 

karzatokat az 

egri Pavlovics 

Lajos, a torony-

órákat Kónya 

László, a két-

tonnás haran-

got a kisgejőci 

Egry Ferenc 

készítette.

1912. december 15-re a pécsi Angster cég elkészíti a 

pneumatikus, táskaládás (ékfúvókás) orgonát.

1913 év végére elkészül teljesen készen áll a templom.

1914. január 18-án történik a templom felszentelése. 

Az ünnepségen családjával együtt részt vett az adomá-

nyozó fi a, Vecsey Zoltán.

1914. január 25.: az első lelkipásztor Zih Sándor beik-

tatása.

A háború után szükségessé vált a templom felújítása. Ek-

kor az eredeti kváderezett rusztikus homlokzat helyett sima 

vakolatot kapott. A sérült színes ablakokat egyszerű fehér 

üveggel pótolták. Ezek után évtizedekig csak a legszüksé-

gesebb javításokat végezték az épületen. Sajnos a pénzhi-

ány nem teszi lehetővé az égetően szükséges teljes felújítást. 

A tető több helyen beázik, ez rongálja a falakat és a vakolatot. 

2011. február elején a toronyrészen lévő loggia vakolata élet-

veszélyesen omlani kezdett. Tűzoltók segítségével statikus 

szakember megvizsgálta, és az életveszélyt elhárító szükséges 

javítást elvégezték.

Az Árpád téri Református Egyházközség elkezdett egy felújí-

tást. A munkára a Dryvit Profi  céget kérték fel. A felújítást és 

részbeni átalakítást az eredeti stílushoz és színhez igazodva 

végezték:

megújult a főbejárati, és az oldalsó ajtó, az előtéri 

ablakok

térelválasztó üvegfal és egy konyhasarok készült az elő-

térbe, itt részben ki kellett cserélni a járólapokat is

épületgépészeti munkák (fűtés) miatt ki kellett bontani 

a padokat

és elektromos szereléseket, felújítást végeztek.

Mostanra olyannyira leromlott a templom állaga, hogy 

felújítása elodázhatatlan. A templom Debrecen építészeti 

örökségének helyi védelméről alkotott 16/2001. (V.24.) Kr. 

rendelete melléklet jegyzékében szerepel, tehát helyi védett. 

Építészetileg és városképi szempontból is jelentős, az egyház-

községnek szándékában áll felvétetni az országos műemléki 

védettségű épületek közé.

A forgalmas utak kereszteződésében, az óriási gépkocsi 

forgalomtól védtelenül, felkiáltójelként áll 51 méter magas 

tornya, és segítségért kiált! Jó volna, ha az erre hívatott szer-

vek végre meghallanák, és észrevennék a vészhelyzetet!

Reiner Mária

–

–

–

–

–

–

–

–

MŰEMLÉKI VILÁGNAP 
a Debrecen - Árpád téri templomban

Hozzávalók 4 főre:
1 kiló csontos csirkehús

3 nagy szál póréhagyma

kb 12 szem aszalt szilva

2 babérlevél

8 szem tört borókabogyó

2 tk kakukkfű

néhány szál petrezselyem

2 tk barna cukor

10 dkg árpagyöngy vagy gömbölyű szemű rizs

Só nem kell bele!

Elkészítés
Először is fontos: kerüljük a húsleveskocka használatát! A csirkehúst fazékban feltesszük főni annyi vízzel, hogy bőven ellepje. Egy 

órán keresztül főzzük magában, néha lehabozzuk. A mi húslevesünkkel ellentétben, ezt kicsit nagyobb lángon kell főzni, nem lassan 

gyöngyözve. Egy óra után beletesszük a fűszereket, ha lehet, kis gézcsomagba kötve, a kakukkfű kivételével - azt beleszórhatjuk. 

Nem sózzuk! Beletesszük a kb. fél centis karikákra vágott póréhagymát, az aszalt szilvát, a barna cukrot, és még két órán át főzzük. 

Kb. másfél óra után, kivesszük a csirke darabjait, leszedjük róluk a húst, és visszatesszük a levesbe. Az utolsó 20 percben bele-

főzzük az árpagyöngyöt. Tálalás előtt vegyük ki belőle a fűszercsomagot, majd szedjük forrón tányérokba, és hintsük meg friss 

petrezselyemmel.

forrás: www.nosalty.hu
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Gyülekezetépítés Gyülekezetépítés

M
ost már érzem, mit jelent jó időben jó helyen lenni. 

Most már tudom, mit jelent: az Úr vezet engem. 

S azt is értem: „ Az Úr az én pásztorom nem szű-

kölködöm”. Azt már régóta hittem, nincsenek véletlenek, így 

mikor a gyülekezet egyik tagja beszélt a hamarosan induló 

Alfa körről, éreztem, ott a helyem. 2012 novemberében az 

Árpád téri Egyházközség szervezésében megalakult az Alfa 

kör. Az első alkalomra lélekben már Fénnyel érkeztem. Ennél 

fogva a tiszteletes úr első hozzánk intézett kérdése az volt, 

hogy milyen céllal jöttünk. Azt válaszoltam, szeretnék egy 

olyan kör tagja lenni, ahol nem kell álarcot viselnem, akik 

között természetes lehetek igazi valómat, arcomat, érzései-

met mutathatom, akik előtt nincs szükség színjátékra. Kissé 

szorongtam, mikor halottam a többiek válaszát, hiszen ők 

Istent keresik – hangzott a válaszuk. Ám amikor beszélni 

kezdett János tiszteletes az Atyáról, Fiúról és Szentlélekről….

Rádöbbentem, bár lélekben ott a Fény, de nem tudok róla 

elegendőt. Nem ismerem Istent eléggé ahhoz, hogy életem 

mindennapjának része legyen. Ettől kezdve még lelkesebben, 

nyitott szívvel hallgattam tiszteletesünk lenyűgöző beszédeit. 

Szeretném megemlíteni, mi mindenről kaptunk új ismerete-

ket ezeken  a remek alkalmakon. Megtudtuk, hogy mit jelent 

a szeretet. S hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az Ő egy-

szülött fi át adta, hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem 

örök élete legyen. Az örök életről is szó esett, melyet Jézus 

Krisztusnak köszönhetünk. Őhozzá kapcsoljuk a kegyelmi 

ajándékokat, például a reménységet. Vannak a Szentléleknek 

is ajándékai számunkra, mint a türelem, békesség, toleran-

cia, alázat, bátorság. Nem csak Isten csodálatosan szép vilá-

gáról volt csak szó, hiszen az ember földi élete nehézségekkel 

van tele. János tiszteletes a gonoszról, az ördögről  is beszélt. 

Az ördög sajnos mindenhol jelen van, s legtöbbször várat-

lanul bukkan fel, éppen akkor, mikor az ember megízleli a 

békesség, a boldogság isteni teljességét, azaz ahol Isten tervei 

beteljesedéshez érkeznek. De azt is megtudtuk, megbotlani 

emberi dolog, lent maradni ellenben ördögi, ám a mélyből 

felkapaszkodni, vagyis újra talpra állni az isteni történés. 

Szó volt még az ima módjáról, s erejéről. Ezen túl nagyon sok 

segítséget kaptunk ahhoz, hogyan éljük békében életünket.

Az Alfa kör egy olyan lelki, szellemi támaszt adott, me-

lyet nem vehet el tőlem senki. Mellyel életem könnyebben és 

boldogabban tudom élni. Ám eljött az utolsó nap. Kis cso-

portunk (18 fő) sajnálkozva ült az utolsó találkozáson. A sze-

retet és a témakörök iránti tudásvágy tartott minket össze, 

ez megmutatkozott abban is, hogy lemorzsolódás nem volt. 

A kurzus egy egész napos kirándulással zárult. 2013. febru-

ár 23-án Józsára utaztunk. Egy tanyára érkeztünk, melynek 

hangulatos tájjellegű házikójában elég hűvös volt, de ez min-

ket egy cseppet sem zavart. Egymásnak örvendezve szeretet-

ben egy jól összekovácsolódott közösségként hallgattuk Já-

nos prédikátorunkat, akivel átismételtük az eddig tanultakat, 

majd következett az ebéd. Töltött káposztát tálaltak, melyet 

tiszteletes úr felesége készített számunkra. Az étel ízletessé-

gének titka a szeretet, melyben Anikó sohasem szűkölködött. 

Itt szeretném megemlíteni őt is, aki minden alkalommal 

kedveskedett nekünk vacsorával. Anikó, mikor férje által lel-

künk, szellemünk megtelt tudással, testünket is táplálta.

Visszatérve  a kirándulásunkhoz: ebéd után lovas kocsival 

indultunk útnak a józsai erdőbe. Minden olyan meseszerűen 

szép volt. A tavasz lehelete cirógatott minket, s a madarak 

csicsergése harmóniát teremtett köröttünk. A kocsikázás-

ból visszaérve még együtt maradtunk kötetlen beszélgetés-

re, s délután négykor szívünkben a viszontlátás reményével 

búcsúzkodtunk. Örömmel nyugtáztuk, tovább folytatódik 

az Alfa Kör kurzusa, így megmarad a csoport. Ami külön 

boldogság számunkra, hogy hitéletünket folytatva szeret-

nénk együtt tovább erősödni, hogy olyanok legyünk, mint a 

„folyóvizek mellé ültetett fa, amely megadja a gyümölcsét a 

maga idejében, és levele nem hervad el, és minden munkájá-

ban sikeres lészen.” (Zsolt. 1:3)

Nemes Győzőné

ÉN ÉS AZ ALFA KÖR

A 
legelején szeretném kezdeni, így remélem megérti-

tek mit éreztem. Olyan ez, mint a gyermeknél: ki van 

éhezve a dolgokra, a világra,  mindent egyszerre sze-

retne megtudni és megtanulni. Én csak azt éreztem, minden 

érdekel, ami Istennel kapcsolatos.                         

Ezért jelentkeztem egy ilyen ingyenes „oktatásra”, ha lehet 

ezt annak nevezni. Nem tudtam, mi vár ott rám. Gondoltam, 

felnőtt nő vagyok, majd eldöntöm, legfeljebb nem megyek 

többet. Annak sincs semmi következménye. Mikor kezdődött 

az első előadás, bevallom én az embereket vizslattam. Van 

nálam idősebb - ez természetes. Van korombeli - ez meglepő. 

Sőt, van nálam fi atalabb - hihetetlen. A  második, harmadik 

alkalom után már mertünk beszélgetni egymással. Vélemé-

nyünket kicsit remegő hangon, de el mertük mondani. Min-

den alkalom után rengeteg kérdés kavargott bennem. Alig 

vártam a következő alkalmat, hogy újra találkozzunk, és mint 

a szivacs szívjuk magunkba a tudást, az új információt, egy-

más véleményét, tapasztalatokat, egyszerűen mindent. Értet-

tem az előadásokat. Én is, aki nem kaptam vallásos nevelést, 

nem jártam hittan órákra. Én a laikus. Sőt még hozzá is tud-

tam, mertem szólni, és fi gyelemmel meghallgattak a többiek. 

Engem, akire soha nem fi gyel egyszerre 15-20 ember. Nagyon 

jó, nagyon megerősítő érzés volt. Belülről éreztem, hogy igen 

jó helyen vagyok, itthon vagyok. Másokat is hasonló dolgok 

foglalkoztattak, mint engem. Ugyan úgy nem értik, és ele-

gük van a világban történő sok rosszból, gonoszból. Nagyon 

jó csoportba kerültem, ami szerintem nem véletlen. Mintha 

várta volna már az Isten ezeket az embereket. MINKET. El-

képzelni sem mertem volna, hogy van ilyen ragaszkodás, ér-

dek nélküli kapcsolat. Ilyet a világban nem tapasztalhatunk 

meg. Szerintem nagy boldogság minden csoporttársamnak ez 

az érzés, hiszen vége a tizenegy hét tanulásnak, de egyszerűen 

nekünk igényünk van egymásra. Ezért is kértük a tiszteletes 

urat arra, hogy mi így együtt maradhassunk. Most már vár-

juk a következő alkalmat, hogy újra találkozhassunk minden 

héten. A csoportból többen fogunk konfi rmálni, és keresztel-

kedni virágvasárnap, amit már nagyon várunk.                                                                                           

Ez volt az én személyes történetem röviden. Nagyon hálás 

vagyok a Jó Istennek ezért. Köszönöm neked mindenható 

Istenem.

Nemes Andrea

KÖRBEN ÁLL EGY, KÉT…..
avagy az Alfa körben

Hogyan működik a kurzus?
Az Alfa kurzus a keresztény hit alapkérdéseit tárgyaló sorozat, amely egyszerre egy kifejezetten evangélizációs célú és jellegű, 

„ismeretterjesztő” és életformáló előadás-sorozat, és egyszerre egy kapcsolat- és közösségépítő, kiscsoportos alkalom.

Heti egy alkalommal kerül megrendezésre, egy kb. két és fél órás alkalom keretében.

Az Alfa alkalomnak három fő része van:

1.) Szerény vacsora. Minden alkalom közös étkezéssel kezdődik, amely egy jó lehetőség arra hogy megismerjük egymást.

2.) Előadás. A közös étkezést követően minden héten egy újabb témát ismerhetnek meg a jelenlévők. 

3.) Megbeszélés. Minden előadás után kis csoportokban megvitatjuk és átbeszéljük az aznap esti témát, feltesszük kérdéseinket 

és elmondjuk véleményünket Figyelj, tanulj, beszéld meg, fedezd fel és kérdezz bármit! Az Alfa kurzuson nincs sem túl egysze-

rű, sem túl ellenséges kérdés!

A kurzus témái:
Adhat-e ennél többet is az élet?

Kicsoda Jézus?

Miért halt meg Jézus?

Hogyan lehetek biztos a hitemben?

Miért és hogyan imádkozzak?

Miért és hogyan olvassam a Bibliát?

Hogyan vezet minket Isten?

Hogyan állhatok ellen a gonosznak?

Miért és hogyan beszéljünk másoknak Jézusról?

Isten ma is gyógyít?

Mi az egyház?

Minden kurzushoz hozzátartozik egy csendes nap (esetleg 

hétvége) is, ahol a Szentlélekről lesz szó (Kicsoda és mit tesz a 

Szentlélek?, Hogyan töltekezhetek be a Szentlélekkel?), illetve 

arról, hogyan hozhatom ki a legtöbbet az életemből.

További információ Veres János lelkipásztortól kérhető, illetve a 
http://alphakurzus.hu weboldalon olvasható. 
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KÁROLYI GÁSPÁR, 
A REJTŐZKÖDŐ BIBLIAFORDÍTÓ
(Szabó András: A rejtőzködő bibliafordító – Károlyi Gáspár. 
(Nagykároly, 1535 körül – Gönc, 1591. december vége). Kálvin Ki-
adó. Bp., 2012. 162 lap. Ára: 1400 forint.)

Hiánypótló könyv hagyta el a sajtót, amire a művelt nagyközön-

ségnek, de a református lelkészeknek, pedagógusoknak, diákoknak 

múlhatatlan szüksége van. Ez a szükség régóta létezett, most végre 

kielégítette Szabó András, a Károli Gáspár Református Egyetem tan-

székvezető tanára e könyvével. A szerző 1978 óta foglalkozik a témával, 

több tudományos könyvet és tanulmányt jelentetett meg a témában; 

most végre könnyen olvasható, népszerű tudományos-ismeretterjesztő 

zseb formátumú könyvben tette hozzáférhetővé kutatásai felhalmo-

zott anyagát. Az ismeretterjesztő forma ellenére korábbi publikáció-

ihoz képest teljesen új felfedezésekkel is megörvendeztette olvasóit. 

Régebben úgy vélte, hogy Károlyi Gáspár 1530 táján született, most 

ezt az időpontot 1535 körülire módosította. Viszonylag bővebben fog-

lalkozik és bizonyítottnak veszi, hogy a későbbi bibliafordító1549-ben 

kezdte brassói tanulmányait. Biztosnak tartja, hogy Göncön elődje és 

rövid ideig lelkésztársa, Bencédi Székely István halála után rámaradt 

annak félben maradt Ószövetség-fordítása, amit Károlyi bibliafordítói 

munkájában felhasznált. Ezt ugyan nem említi Károlyi a vizsolyi Bib-

lia előszavában, de miért ne használta volna fel e kéziratot, ahogy az előszóban említett korábbi jelentős számú nyomtatott 

bibliafordításokat is felhasználta. 

Jól áttekinthető képet kapunk a reformáció századának hazai iskolai viszonyairól, a reformáció előhaladtának, a felekeze-

tek formálódásának helyzetéről. Különös tekintettel van természetesen a Tiszáninnen felekezeti helyzetének alakulására, a 

református egyház megszervezésére és megszilárdítására, amiben Károlyi Gáspárnak oroszlánrésze volt. Sajnos nincs benne 

kellő mélységgel legtöbb mai református lelkészünk tudatában sem, hogy Tiszáninnen Egri Lukács munkálkodása nyomán 

jelentős antitrinitárius mozgalom alakult ki a lelkészek között. Károlyi Gáspár református esperes fáradozásai nyomán nem 

csupán szellemi eszközökkel, pl. zsinatok tárgyalásai útján számolták fel Egri Lukács antitrinitárius szervezkedését, hanem 

Schwendi Lázár (Lazar von Schwendi) kassai királyi főkapitánynak a korra jellemző beavatkozásával is, aki végül Egri Lukácsot 

hitéért börtönbe vettette, ahonnan az haláláig sem szabadult, noha évek múlva írásban tagadta meg antitrinitárius tanait.

Szabó András könyvének anyagát jól megválasztott rövid fejezetekre tagoltan tárgyalja, így eléri, hogy sokat markol és 

mindent szorít, vagyis részletesen megismerteti az olvasót Károlyi Gáspár életével és szerteágazó munkásságával. 

dr. Csohány János

KÉPREGÉNYES BIBLIA
Henderson, Felicity-Saunderson, Chris

Ádám és Éva. József a kedvenc. Menekülés Egyiptomból. Sámuel Istenre fi gyel. Illés és a dühös 

király. Dániel és az oroszlánok... Jézus különleges követe. Vacsora Jézussal. Vihar a tavon. Jézus 

él! Pál: üldözőből tanítvány...

Ennek a könyvnek a segítségével a világ kezdetétől Pál apostolig összesen negyven bibliai tör-

ténetet ismerhetnek meg a fi atal olvasók. A rövid, gyermekek számára is könnyen érthető ó- és 

újszövetségi történetek a képregények izgalmas világát idézik, és segítenek elképzelni, hogyan 

éltek az emberek a Biblia korában. Harcosok, királyok, szegény és gazdag emberek Isten ve-

zetése mellett átélt történetei elevenednek meg a könyv lapjain, tanulságul szolgálva napjaink 

kis olvasóinak is.

Forrás: www.kalvinkiado.hu

1. Barkácsolás-ötlet 

Készíts nyúlnak álcázott tojásokat húsvétra.
Szükség lesz néhány színes és fehér kartonra, hímző fonálra, ragasztóra és fekete fi lctollra.
 1. A tojásokat megfőzzük kb.15 percig hagymahéjjal együtt, így a tojás piros színű lesz. 
 2. A kartonra rajzold meg a füleket, szemeket, arcot és orrot.

3. A szembe rajzold bele a fekete fi lccel a szemét és a szemöldök vonalát.
4. Az arcára ráragasztod az orrot, és a többit bepöttyözöd, majd ráragasztod a bajuszát 3 fonalból.
5. Készíts egy színes tojástartó csíkot, amibe beleállítod a tojást.
6. Ráragasztod a füleket, az alján picit bevágod, és egyik felét előre, a másik felét hátra hajtva 

Forrás: www.kreativkozpont.hu

2. Keresd a párját, majd kösd össze a szópárokat!

Virágvasárnap üres sír
Hozsánna  Golgota   
Kereszt  új élet
Messiás  Dávid fi a
Feltámadás  pálmaágak
Húsvét  bevonulás Jeruzsálembe

Feltámadás-új élet
Kereszt-Golgota
Virágvasárnap-bevonulás Jeruzsálembe
Messiás-pálmaágak
Húsvét-üres sír
Dávid fi a- Hozsánna

Megoldás:






