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Heti alkalmaink:
Kedd – Péntek 8.00-8.45: Reggeli áhítat 

Kedd 18.30-19.45: Bibliaóra 
Szerda 16.00-17.15: Bibliaóra

18.30-20.00 Alfa kör 
Csütörtök 18.00-19.00: Kakaska Bábcsoport foglalkozása 

Péntek: 16.30-17.30: Konfi rmáció
19.00-20.30: Bibliaóra

Szombat 8.00-9.00: Imaközösség  
18.00-20.00 apa fi úk foci a Dóczy gimnáziumban.

Vasárnap: 9.00-10.00: Istentisztelet 
9.00-10.00: Vasárnapi iskola

Havi alkalmaink:
Első kedd 17.30-18.30: Presbiteri bibliaóra

Fontos:
Lelkiismereti, hitéleti válság, 

keresztelések, esküvők, temetések bejelentésekor,
hívja a: 06-52-412-801 telefonszámot,
vagy keressen fel a hivatali időben a 

Kassai út 12. szám alatt található irodánkban.

Hivatali idő:
Kedd, csütörtök: 9.00-13.00-ig
Szerda, péntek: 14.00-18.00-ig 

Köszöntő

ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ ISTENTISZTELETI 
ALKALMAINK 
AZ ÁRPÁD TÉREN 

Advent – december 01. Igét hirdet: Papp Attiláné
                      Selyben Piroska
Áldásos adventi istentisztelet de. 09 óra templom

Advent - december 08.     Igét hirdet: Dr. Szalkay Kázmér
Adventi istentisztelet  de. 09 óra templom

Advent - december 15.     Igét hirdet: Koós Csaba
Adventi istentisztelet de. 09 óra templom

Advent - december 22.    Igét hirdet: Arany Barbara
Adventi istentisztelet de. 09 óra  templom

Szenteste - december 24.   Igét hirdet: Veres János
Szentestei istentisztelet du. 16 óra templom

Karácsony első napja -
   december 25.  Igét hirdet: Veres János
Úrvacsorás istentisztelet  de. 09 óra templom

Karácsony második napja - 
   december 26.  Igét hirdet: Veres Jánosné
Karácsonyi istentisztelet  de. 09 óra templom

December 29.  Igét hirdet: Veres János
Istentisztelet  de. 09 óra templom

Óév utolsó napja - december 31.  Igét hirdet: Veres Jánosné
Óévi istentisztelet du. 16 óra templom

Újév első napja - január 1.  Igét hirdet: Veres János
Újévi istentisztelet  de. 09 óra templom

��

„Szolgáidon láttassad dolgaidat, 
Dicsőségedet ezeknek fi ain!” (Zsolt 90,9)

 

Ebben az esztendőben is nagy-nagy sze-
retettel és Isten iránti hálával köszönjük 
meg, hogy hozzájárult ahhoz, hogy itt az 

Árpád téren a református jelenlétet biztosítani 
tudjuk.

Gyülekezetünk fontos és megbecsült tag-
jaként kérjük segítségét a 2014. esztendőre is a 
fenti énekünk gyönyörű versével.

Szilágyi János Veres János
gondnok lelkipásztor
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Meditáció

Drága Jó Istenünk, Mennyei Atyánk!

Hálatelt szívvel áldunk, dicsérünk, és magasztalunk, hogy 
megérhettük ezt a mai szent napot, Fiad születésnapját, 
szent karácsony ünnepét, melyet már Ézsaiás próféta is 
megjövendölt: „Mert egy gyermek születik nekünk, fiú ada-
tik nekünk: Békesség Fejedelme” (Ézs 9,5)

Megköszönjük Neked, hogy Isten lévén, emberré lettél 
Fiad, Krisztus Urunk által, aki megváltott mindet az örök 
haláltól.

Bocsásd meg nekem, ha karácsonykor mindig eszembe 
jutnak gyermekkorom első élményei. Elképzeltem a sötét 
betlehemi éjszakát, amikor a pásztorok egyszerre csak 
nagy fényességet láttak, megjelent nekik az Úr angyala hir-
detve Krisztus Urunk megszületését. Majd mennyei sere-
gek sokasága dicsérte az Istent. Gondolatban én is elmen-
tem a csillag vezetésével Betlehembe, leborultam Krisztus 
előtt a pásztorokkal és a bölcsekkel, úgy imádkoztam.

Felnőtt fejjel is megköszönjük Neked, hogy Krisztus 
Urunk később meghalt értünk, hogy mi üdvözülhessünk 
újjászületésünk után.

Most azért imádkozunk Hozzád, hogy idén is igazi „lel-
ki” karácsonyunk legyen: énekkel, imával, bibliaolvasással 
telve. Add, hogy meghalljuk a templomba hívó harangszót 
is, és a közösségben lélekben egyesülve Veled ünnepel-
hessünk. Imádkozunk a szolgáló lelkészekért is, Szent-
lelked áldását kérve rájuk, hogy úgy hirdethessék szent 
igédet. Majd úrvacsora vétele után csodálatos ünnepi 
érzésekkel távozhassunk szent házadból érezve, hogy: 
„Immánuel” - Velünk az Isten (Mt 1,23).

Fekete Andrásné 

ÉN? AJÁNDÉK?
Többen kérdezgették, hogy  az idén lesz-e plakát  a templomon? 
Tavaly „A szeretet nem kerül semmibe” sommás üzenetét sze-
rettük volna átadni a téren megforduló embereknek. Gondol-
kozzanak el azon, hogy valóban csak a tárgyiasult, kézzel meg-
fogható ajándékok adnak-e boldogságot? Szerettük volna a 
fi gyelmüket, ha csak egy rövid időre is, de felkelteni. Pontosan 
tudom, hogy a reklámok, a néhány másodperces bejátszások 
pörgős világában aligha van erre több időnk. A visszajelzések 
alapján azt gondolom: ez sikerült is!

 Az idei ünnep sem lesz más. Egy gondolat határozza meg: 
mit vegyek neked Karácsonyra? A válasz: csupa drága dolgot! 
Kinyitom a karácsonyi történetnél a Bibliám, és ugyanezt ol-
vasom. Azért említsük meg őket: aranyat, tömjént és mirhát 
– tehát valóban csupa drága dolgot. 

Az addig rendben is van, hogy ajándékokat viszünk szeretteinknek, de....mi erről  a Jézus-i tanítás?
 „Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket 

szeretik „(Lk. 6:32)
 Ha ez így van, akkor nekünk nemcsak egymást kellene megajándékoznunk, hanem azokat is, akiket nem  ismerünk! Akik 

nem állnak közel hozzánk! Általában jólesően dőlünk hátra ünnep másnapján, hiszen minden szerettünkre gondoltunk, 
megajándékoztunk, lapot, csomagot küldtünk. Csakhogy? Mivel ajándékoztam meg a többieket? 

 Ha mindenem az övé, akkor ő dönti el kinek, men-
nyit adjak, és hogyan? Hiszen az ember hálából ad! Mi is 
adakoztunk az esztendő folyamán. Mégis, a mi aranyunk 
lehet egy mosoly,  egy jókor mondott szó, a mi tömjénünk 
egy biztatás, mirhánk pedig akár egy új lehetőség felcsil-
lantása mások számára.

 Kezdd el az ajándékozást most! És ne is hagyd abba! 
A karácsonyi evangélium üzenete pedig ott olvasható 
majd az idén is templomunk falán: 

A felirat egyetlen kérdést szegez neked: te tudtad, hogy 
valakinek ajándék a létezésed? Nem vagy kicserélhető, el-
dobható ajándék, mint amiket majd veszünk az ünnepen 
egymásnak. Te érték vagy. Értékes vagy! Elsősorban  azok 
számára, akiket meg akart ajándékozni veled Isten.

És neked is vannak ajándékaid szeretteidben.
Gondold végig, mihez kezdtél eddig ajándékaiddal, 

mennyire becsülted meg őket, hiszen minden ajándék 
csak ideig-óráig a tieid. És gondolkodj el azon is, hogyan 
lesz majd ez ezután?  Várunk az alkalmainkon, erősöd-
jünk meg együtt abban, hogyan őrizhetjük meg ajándéka-
inkat, közös kincseinket egymás számára.
 

Veres János
 a gyülekezet lelkipásztora
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Az Ige mellett

Adja magát a párhuzam: a reformáció lassan fél ezred éves fája 
és a gyümölcstermés hiánya. Mondhatnátok, hogy még a pár-
huzamba állítás is sértő! Arról nem is szólva, hogy nem ezt hal-
lottátok október 31-én sem. De játszunk csak el a gondolattal!
Képzeljétek el, hogy ezen az ajtón most belépne Luther, Kálvin, 
Zwingli, vagy a hitvallásaink írói. Mit szólnának ők mindahhoz, 
ami ma Európában reformáció címen folyik? Ami még ennél 
is fontosabb: mit tudnánk mondani mi nekik? „Na jó, most 
csak ennyire futja...” Vagy: „A tavalyi termés azért jobb volt”. 
„Változnak az idők.” Hinnének nekünk? Egy elkényelmesedett, 
jóllakott, áldozatokat alig hozó keresztyénségnek? Pont azok, 
akik erdőkben, nádasokban tartottak Istentiszteleteket, akiknek 
a biblia vagy egy káté birtoklásáért rágyújtották a házukat, pont 
azok értenének meg minket?
Mert bizony a terméketlen fügefáról nekem a reformáció ügye is 
az eszembe jutott. Mert bizony Európának talán soha nem volt  
még akkora szüksége a puritán és protestáns  gondolkodásra, 
mint napjainkban. Hasonló a helyzet is, mint akkor volt. 
A XVI. század ugyanis fordulópont volt. Felfedezték Amerikát, 
és nemsokára beözönlött a rengeteg arany. A humanizmus nagy 
szellemi sodrásként hirdeti: az ember végső soron  jó. A rene-
szánsz gondolkodás is hódít. A tudomány új felfedezéseket tesz. 
Az iparosodás komoly lendületet vesz. Az ember pedig ott áll a 
nagy változások közepette. Ebben a szellemi közegben jelenik 
meg a reformáció is. Mind, együtt alakították korukat olyanná, 
amilyen lett.
Ha párhuzamot vonunk a mával, azt látjuk, hogy a tudományos 
felfedezések korát éljük ma is: bioetikai és az egész világot érintő 
kérdésekre kell megfelelő választ találnunk. Azt látjuk, hogy a 
ma nagyon divatos szekularizáció, és globalizmus úgy tud hódí-
tani, mintha Európában nem is lenne olyan, hogy protestantiz-
mus. Pedig a ma embere egyre  tanácstalanabb az élet és a vallási 
kérdések közepette, mint volt a reformáció idejében. Csakhogy! 
Az egyház ma nem tematizálja a közvéleményt, hanem állandó-
an csak reagál rá. Mára már a templomaink megszűntek közös-
ségi terek lenni, és a hit kérdései sem a közbeszéd tárgyai többé. 
Európa ma már nem a reformáció korában felragyogtatott in-
gyen kegyelemből él, hanem hitelekből. Sajnos abból is egyre 
rosszabbul. Mi az, ami hiányzik? A reformáció! Méghozzá egész 
Európából.

Bátorsága
Szinte hihetetlen, hogy 496 évvel ezelőtt egy Ágoston-rendi 
szerzetes vette a bátorságot és a Wittenbergi templom ajtajára 
kiszögezte a lelki szabadságharc 95 pontját. Súlyos kalapácsüté-
sei alatt átformálódott Európa. És ma, ahogyan a költő mondja: 
„Európa csendes, újra csendes, Elzúgtak forradalmai...”.
Üresedő padsoraink, eladó templomaink, egyre csak romló 
statisztikáink mind-mind egyetlen dolgot jelentenek csupán: 
a reformáció lendülete lelassult. Nem mondom, hogy leállt, de 
végzetesen lelassult. Európa pedig nagyon is hangos! Lassan vi-
gyázniuk kell, nehogy hitünk megvallásával megsértsük mások 
érzékenységét, itt Európában. Mára nem elég emlékezni, hanem 

a hit bátorságára kell buzdítanunk egymást. Arra, hogy mi nem a 
meghátrálás emberei vagyunk, hanem a győzelemé! Hiszed -é ezt? 
A másik fontos gondolat az, hogy a reformáció befektetés.

Befektetése
A reformáció nem egy emlékezni való dolog! Emlékezni arra 
kell, aki, vagy ami már meghalt! Legalább mi ne mondjunk 
emlékbeszédeket a reformáció ünnepén! Ha mi nem hiszünk 
ennek az élő voltában, akkor ki? A reformációt meg kell élni! 
A „Semper reformanda” eszméje kötelez minket is, és fennen 
hirdeti, hogy mindenkinek munkálni kell a reformációt, mert 
hitem szerint azt nagyjaink csak elkezdték, és ma nekünk kell 
tovább művelnünk. Úgy, hogy „befektetjük”, és nem úgy, hogy 
„feléljük” (mindig csak emlékezve rá). A bátorságon és a befek-
tetésen túl, még egy dolog nagyon hiányzik.

Közössége
El sem tudjátok képzelni, hogy a kisebb gyülekezeteink ho-
gyan tekintenek a Kálvinista Rómára. A mi kiállásunk for-
málja, és megtartja őket! Hogyan? Mondok egy példát.
A „napnyugati eklézsiák”, vagyis az Őrségi Egyházme-
gye területén csupán 14 gyülekezet található. Északról dél-
re úgy 120 km, keletről nyugatra is van 80 km a kiterjedése. 
A reformáció napján a gyülekezetek mindegyikéből gépkocsi ka-
ravánok indulnak el már kora reggel. Céljuk egy hajdan volt ar-
tikuláris hely felkeresése. Az egyik esztendőben  Kustánszegen, a 
másikban Felsőőrön (Oberwart) találkoztunk. Bizony, áron meg-
vett alkalmak ezek, gondolom még ma is. Sokkal nagyobb a felelős-
ségünk, mint gondolnánk, a nálunk kisebbek és gyengébbek felé!

Összegzés
Ha pusztán meg akarunk maradni, akkor is meg kell tudni szer-
vezni magunkat, (egyháztáji vásárok) akkor is válaszokat kell 
találnunk a ma élő ember problémájára. Ha pedig munkálni 
akarjuk a reformációt, akkor meg kell tudni mozgatni is az embe-
reket, a közbeszéd tárgyává kell tenni újra a hitünk kérdéseit, és 
azt is gondolom, hogy meg kellene újra tanulni protestálnunk, a 
hangunkat hallatni, és néha még az erőnket is megmutatni.(2009. 
május 22.) Európának pedig segíteni abban, hogy visszataláljon 
keresztyén gyökereihez. Talán ez a ma protestáns emberének és 
a ma protestáns egyházainak a legnagyobb kihívása, és bizony ez 
nem is kevés. Mert ez maga az Evangélium hirdetése.
Tudjátok, jó ez így, hogy ők már nem jöhetnek vissza, és nem szól-
hatnak bele a dolgunkba,mert hogy nem hagynák szó nélkül, amit 
mi itt művelünk, az bizonyos. Jézus azonban türelmesebb,mint 
ők, és ez a példázatból is kiderül. Töretlenül vár valamire. 
Ő töretlenül bízik bennünk, hogy egyszer csak rájövünk a ti-
tokra. Nem mi kezdtük el ugyan, de ha mi most nem tesszük a 
dolgunkat, akkor azt mások sosem fogják tudni soha befejezni.
Érdekes, hogy bár anyanyelvünkön szolgálunk, egyetlen szót so-
sem fordítunk le. Én most ily módon is tisztelegvén a reformá-
toraink előtt, az Ámen helyett most így mondom: Legyen így!

Veres János lp. igehirdetése 2013. november 3-án

REFORMÁCIÓ
Lekció: Lk 13:6-9), Textus: Róm 1:17
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Beszámolók

KASSAI ÚT 21
Nem, nem írtam el a címünket. Gyülekezetünk 
21 fővel indult útnak egy kényelmes kisbusszal 
2013 kora reggelén a parókia elöl. Mivel az út 
batyus kirándulásnak indult, azaz hazulról ho-
zott elemózsiát fogyasztottunk, így hamar elő is 
kerültek a fi nomabbnál fi nomabb sütemények. 
Utunkat egy súlyosnak tűnő baleset hátrál-
tatta, de a sofőrünk hamar átlátva a helyzetet 
más utat választva vitt minket biztonságosan 
Kassára. Kedvességét és szakértelmét ezúton is 
köszönjük. 

Kassa gyönyörű, legalábbis a belvárosa, és mi ezt szerettük 
volna megnézni. A belvárosi sétánkon végigkísért minket egy 
idegenvezető hölgy, akinek a végén egy kis kerámia bögrével 
és egy énekkel köszöntük meg a kedvességét. 

A belváros valami csodálatos. Irigykedve és ámulattal te-
kintettünk körül, hiszen  a műemlékek, és a látnivalók  so-
kasága így együtt letaglózta az embert. Szinte mindenütt 
kitapintható volt a történelem, és mindez egyetlen sétára 
felfűzve.

Kezdtük Kassa város címerének megtekintésével. Impo-
záns, szinte már-már emlékmű. Belegondoltam: Debrecen-
ben lábbal tapodjuk saját városunk és egyházunk címerét. 
Nem kell velem egyetérteni, de a két felfogás között azért lá-
tok némi lényegi különbséget.

A régi városfal maradványainak megtekintése után a 
Szent Erzsébet székesegyház nyűgözött le minket impozáns 
külső és belső megjelenésével, no és persze a benne található 
Rákóczi kriptával. Ezt követte a Rodostói ház megtekintése, 
aminek különösen az eredeti  felső szobájába belépve csen-
desedett el az ember. Sajnos, és ezt is meg kell említenem, 
ízelítőt kaptunk abból a „fölösleges magyarkodásból” is, amit 
egy hazai csoport mutatott be szinte minden emlékhelyen. 
Mondjam így, nem erősítve az amúgy sem megbonthatatlan 
magyar-szlovák barátságot. Ezt követően a Márai házat te-
kintettük meg, majd a református templomot és a parókiát, 
melyet nagytiszteletű úr mutatott be. Közös éneklés után át-
adtuk gyülekezetünk ajándékát: egy, a városunk templomai-

ról szóló képes albumot, valamint néhányat a Magyar Kőszál 
példányai közül.

Talán mindannyiunk nevében fejezhetem be így, felejthe-
tetlen napot töltöttünk együtt Kassán, amely nem is olyan 
régen Európa kulturális fővárosa is volt. 

Szeretnék köszönetet mondani, Sz. Asztalos Évának és 
R. F. Marikának a szervezésért, Marikának pedig különös-
képpen köszönjük az idegenvezetését is. 

 Veres János a gyülekezet lelkipásztora
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Gyülekezeti élet

Népi hímzések a gyülekezeti teremben - Szabó Józsefné sz. Tamás Katalin
Mi adta a gondolatot, hogy odakerüljenek? Új lelkészházaspár érkezett a gyülekezetünkbe. Nagy lendülettel kezdtek munkál-
kodni a gyülekezet építésén, megújításán. Megmozdult és bekapcsolódott sok régi és új egyháztag is a közös munkába. Valódi 
fi zikai munkába. A templom és a gyülekezeti terem rendbehozatalába, takarításába, javításába, ami azóta is folytatódik.

Én is szerettem volna bekapcsolódni, és gondolkoztam hogyan. Mivel? Eszembe jutott Juhász Ferenc költő egyik verse: 

Te ekével, te kalapáccsal, tollal

Én tűvel, cérnával, kézimunkával építsem, szépítsem, gyarapítsam ezt a hazát, ezt a házat, a gyülekezeti termet.
Miért? Mert ezt még tudom csinálni, mert erre szükség van, mert ez is érték. Benne van a magyar nép évszázadok óta csiszoló-
dott, felhalmozódott szépérzéke, formakincse. Ezt a hagyományt érdemes megőrizni, felhasználni, és tovább éltetni. A megőr-
zésben az egyház mindig is kivette a részét, és ma is díszíti vele templomait.

Nekem ez a tálentum is adatott, ezért művelem. Isten megadta hozzá a képességet és erőt. 3 év alatt állt elő a teremben lévő 
együttes több száz órás fi gyelmes, türelmes, kitartó munkával. Hála érte Istennek.

Te ekével, te kalapáccsal, tollal,
a rózsa, amely a kórházak
udvarán terem,
igen, a rózsa illatával,
te ekével, te kalapáccsal, tollal,
a gőzfűrész ferde fém-fogával,
a vas az erejével,
a felhő azzal, hogy esőt ad a földnek,
a föld azzal, hogy kenyeret terem,
teljes erejéből,
ki ekével, ki kalapáccsal, tollal,
a rózsa, amely a kórházak
udvarán terem,
igen, a rózsa illatával,

kinek karja van, a két kezével,
kinek karja nincs, a mosolyával,
a nap csobogó sugarával,
teljes erejéből,
kinek fényes a lelke, szép szavával,
akire hallgatnak a vizek,
az dalával
szelidítse meg a vizeket,
az erős gyúrja meg a fémet,
adjon lelket a lelkes anyagnak,
teljes erejéből,
ki ekével, ki kalapáccsal, tollal,
építse, építse, építse ezt a hazát!

Fotókiállítás - Szilágyiné Asztalos Éva
2013. október 6-tól november 17-ig volt megtekinthető templomunk cintermében Rogovics-Fehér Lajos presbiterünk fotó-
kiállítása Lélektürköm címmel. A szép tájak és épületek mellett, elgondolkod-
tató volt az idős emberek szemében megjelező tükröződés is. Köszönjük, hogy 
megosztotta velünk látását, kívánjuk életére Isten gazdag áldását, hogy még 
sok-sok szép fotót készíthessen.

Dóczysok látogatása - Szilágyiné Asztalos Éva
2013. november 10-én a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnázi-
umának 7.C és 9.C osztálya vett részt istentiszteletünkön Nagyné Kocsiscsák 
Anita és Gyermán György osztályfőnökök vezetésével. Az istentisztelet végez-
tével Nagyné Kocsiscsák Anita adta át az intézmény köszöntését, majd a diá-
kok kedveskedtek nekünk egy kis műsorral.

A kis TK látogatása - Szilágyiné Asztalos Éva
2013. június 2-án a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló 
Általános Iskola pedagógusai és tanulói szolgáltak közöttünk a 
vasárnapi istentiszteleten. Fellépett a 40 éves múltra visszate-
kintő Vox Iuventutis Gyermekkar,  szóló énekeket és verseket 
adtak elő, igét hirdetett Szilágyi Tamás lelkipásztor, az iskola 
vallástanára. 
Köszönjük színvonalas műsorukat, köszönjük, hogy megtöl-
tötték templomunkat a gyermekek vidám zsivalyával. Szeretet-
tel várjuk a gyermekeket vissza, családjukkal együtt!
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Az elsősök büszkék a szép új hittan tankönyvükre és munkafüzetükre Az ötödikes csapat éppen Bábel tornyát építette székekből

Gyülekezeti élet

Új hittanoktatási rendszer - Oláh noémi
Szeptembertől megkezdődtek a Hunyadi János Általános Iskolában az első és ötödik osztályosok órarendbe iktatott hittan-
órái. Az iskola csak az ötödikes munkafüzeteket tudta megrendelni, ezért a Református Egyház támogatásával a hiányzó elsős 
munkafüzeteket ajándékba kapták a gyerekek. Az olvasókönyveket tartós tankönyvként használhatja a 19 elsős és a 14 ötödikes 
tanuló, amelyet jövőre átadnak a következő évfolyamnak. Sokáig lehetetlennek tűnt az órarendi hittan megvalósíthatósága és a 
hittankönyvek megrendelése. Pár hét késéssel Istennek hála minden gondunk megoldódott.

Biciklis kirándulás - Orbán György
Ahogyan előzetesen meghirdettük, 2013. szeptember 21-én, szombaton gyülekezetünk Kovácsné Marika és Orbán Gyuri veze-
tésével egy jól sikerült kerékpártúrán vett részt.

A Vámospércsi úti gyülekező helyről 24 vállalkozó kedvű, vegyes korosztályú biciklisünk indult útnak az onnan kb. 20 
km-re lévő Vekeri-tói úticéllal. A hangulat végig kiváló volt, az időjárás váltakozó, de összességében kedvező. Első pihenőnket 
a kerékpárút végénél lévő Panoráma étterem játszóterén tartottuk, majd rövid esőszünetre az Erdőspusztai Tájház jurtájában 
húztuk meg magunkat. Délre érkeztünk ki a Vekeri tóhoz. 
Itt szervezőink csapókerti barátai már főzték nekünk bog-
rácsban a slambucot és hozzájuk, valamint a gépkocsikkal 
kilátogató gyülekezeti tagjainkhoz csatlakozva létszámunk 
kb. 40 fősre növekedett. Ebédre várva épphogy elmerültünk 
a körbekínált házi sütemények ízlelgetésébe, a hangulatunk 
már is alábbhagyott, amikor Orbán Gyuri meglepetésként, 
azzal állt elő, hogy ebéd előtt mindenki vegyen részt egy 
szellemi vetélkedőn. Ennek keretében 15 perc alatt, egy 21 
kérdéses, általa készített „Biblia-teszt” lapot kellett kiállí-
tanunk. A kérdéseket a nagy többség jónak, de könnyűnek 
senki nem minősítette. A vetélkedőn meglepetésmentes 
szép eredmények születtek. Gyermek kategóriában Csahó-
czi Máté lett az első, második holtversenyben Nagy Lili és 
Nagy Gergő, míg harmadik holtversenyben Bíró Mátyás és 
ifj . Veres János. A felnőtt kategóriát szakembereink uralták. 
Első lett Veres János, második holtversenyben Veres Jánosné 
Anikó és Oláh Noémi, míg a harmadik helyen Szilágyi János 
végzett. A két első helyezett gyermekrajz tárgyjutalomban, míg az összes helyezett oklevél elismerésben részesült. Az ebéd 
pikánsan csípős, fi nom slambuc volt, korlátlan repetával, melyet egy gyermekrajz tárgyjutalommal köszöntünk meg Nagy 
Dezső szakácsnak és segítőinek. Ezután rövid sétát tettünk a tó körül. Lehangoló volt látni, hogy vízhiány miatt a tófelület 
erősen lecsökkent. 

Hazafelé földúton behajtva megnéztük a Fancsika-tó I.-et és a ritka, szép állatvilágát, majd szerencsésen hazaérkeztünk. 
Az arcokat látva kimondhatjuk, hogy e kirándulással egy csodálatos napot tölthettünk el egymással, melyért nagy hálával 
tartozunk az Úrnak. A túra képeiből 1 tablót tervezünk készíteni és közzétenni és a folytatásban is reménykedünk.
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„Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg.” (Róm 14,8)

TEMETÉSEK

In memoriam

Név   Életkor    Lakcím 

Magyari Sándor  életének 90. esztendejében  Db., Gyöngyvirág út
Forgács Andrásné 

sz. Snopper Ilona életének 91. esztendejében
Keresztúri Antal  életének 85. esztendejében  Db., Csapó u. 67. 3/a
Barcsa Zoltánné 

sz. Gyarmati Anna életének 82. esztendejében  Db., Dobozi u.2.   
Erdei Vilma  életének 90. esztendejében  Db., Kishegyesi út 88.
Molnár Sándorné 

sz. Sárközi Anna életének 87. esztendejében  Db., Arany János u.15.
Szilágyi Józsefné 

sz. Varga Margit életének 83. esztendejében        Nádudvar, Idősek otthona

VECSEY IMRE ÉS BRUCKNER KAROLINA
– Az Árpádtéri református új templom alapítói. –

Azok közé tartozom, akik boldogult Vecsey Imrét és kedves családját személyesen is ismerték, láttam a családi tűzhelynél a 
gyöngéd, minden áldozatra kész szerető apának, a szelíd lelkű, gondos édesanyának és a szép reményekre jogosító két fi únak 
eszményileg kedves családi képét.

Boldogult Vecsey Imre azonban nemcsak a családjának élt odaadólag, hanem szolgálta a közügyet is mindenkor szorga-
lommal és példás kitartással. Az egyházkormányzatnak alig volt nála buzgóbb tagja; a város közéletének alig volt tere, hol ő, 
ha kellett, anyagilag is, az elsők közt nem szerepelt volna. Szenvedélytől ment, nyugodt természetével, szerető szívének mele-
gével magához lánczolta embertársait, úgy, hogy alig volt nála népszerűbb és tiszteltebb tagja kora társadalmának.

Építész volt és ezen a téren szakképzettségének és lelkiismeretes munkájának ma is sok szép emléke áll fenn. Fáradhatatlan 
munkássága folytán ott láttuk őt gyakran a munka kezdetén kora reggel a munkásai közt, akik készséggel vették és követték 
az utasításait. 

Rendkívüli munkásságának, okos számításának és takarékosságának meg is lett az a szép eredménye, hogy városunk 
legtekintélyesebb vagyonú férfi ai közé küzdötte fel magát. De törekvéseinek e gazdag jutalmát, mint alapítólevelében maga 
mondja, a jó Isten áldásának tekintette, ezért kötelességének tartotta, hogy vagyonának egy részét a nagy Isten dicsőségére 
fordítsa, amivel követendő például szolgálta z akkori és későbbi nemzedéknek. 

Mint a nagy Szombati István és Veresmarty Zsuzsánna asszony feledhetetlen emlékét hirdeti a Kossuth-utczai szép temp-
lom, úgy tartja fenn néhai Vecsei Imre és felesége Bruckner Karolina asszony egyházias buzgóságának és áldozatkészségének 
áldásos emlékét az Árpád-téren épült új templom, ahol a Jézus Krisztus örök tanításainak igazságával, a váltság tanának 
vigasztaló erejétől áthatott és a buzgó imával ellágyult sok ezer lélek nemzedékről nemzedékre hálásan emlegeti a kegyes 
alapítók áldott emlékezetét.

Vecsey Imre építész és felesége Bruckner Karolina által a debreczeni református egyháznak adományozott tíz hold terjedelmű 
majorsági föld s a szomszédos malmok árából épült az Árpádtéri református új templom. Az egyházi elöljáróság 1873-ban 
kelt alapítólevél értelmében az olajmalommal kapcsolatos szélmalmot már régen eladta; a közvetlenül Csapó-utza végén fekvő 
majorsági földet pedig néhány évvel ezelőtt, amikor a várostól kelet felé gomba módra keletkeztek és bámulatos gyorsasággal 
nőttek nagyra új telepek, új külső városok, a kegyes alapítók kívánságához képest, háztelkekül osztotta ki. Több utczát számláló, 
csinos új városrész alakult így, amelyet a nép, nagyon helyesen, Vecsey-Bruckner-telepnek nevezett el.

Részlet Somogyi Pál cikkéből, 
mely a Debreczeni Képes Kalendáriom 

1913-as 1. számában jelent meg



A kép címe: Gyöngyös madonna

Programajánló

2013. december 14-én, szombaton 14 órától rendezzük meg 
gyülekezetünkben a II. Árpád-téri Bowling Kupát, a Campus 
Bowling Klubjában. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, 
amatőr és profi  bowling játékost, kicsiket és nagyokat! 

BOWLING KUPA

CSENDES ÉJ, SZENTSÉGES ÉJ …
Kedves Testvérek!

Újból egy szép programmal szeretnénk megör-
vendeztetni a gyülekezetet, nevezetesen a de-
cember 1-jén megnyíló adventi kiállításunkkal.

A mai rohanó világban a mammon, a pénz 
körüli hajszolt élet egyre kisebb teret enged a 
szabadidős tevékenységeknek. Így hát csodá-
latra méltó azoknak az elhivatott lelkeknek az 
erőfeszítése, akik ilyen körülmények között is 
alkotnak, valami maradandót produkálnak, 
amitől szebb, jobb lesz a világ, s ezáltal az ő 
egyéni életük is.

Az alkotás folyamata valami éteri, kegyelmi 
állapot; ilyenkor az alkotó „Isten tenyerében” 
van - azt szokták mondani az okos emberek, 
s valóban így is van! Ekkor eltűnik a művész 
körül a zaklatottsággal, gonddal-bajjal teli vi-
lág, csak ő létezik, s a „mű”, amelyet meg kell 
alkotni, a lelkéből egy darabot ki kell szakítani. 
Egy egészen más dimenzió nyílik, meg számá-
ra, ahonnan azután hazatalál, mivel az alkotás 
egyfajta hazatalálás. Ez olyasmi biztonságot je-
lent, mint az otthon melege, melyet gyermekko-
runkban oly sokat tapasztaltunk.

Ilyenkor kitisztul a szív, a lélek, s meggyő-
ződések, hogy a mű befejezésével egy egészen 
más, új ember születik, aki felül tud emelkedni 
a hétköznapi dolgokon.

Az Árpád Galéria tagjai fi gyelemre méltó te-
hetségű, változni és változtatni képes alkotók, 
akik tehetségüket nem zárják üvegkalitkába, 
hanem megmutatják a tisztelt érdeklődő kö-
zönségnek. Kívánjunk nekik sok sikert, erőt, 
kitartást, továbbá kísérletező kedvet és lehe-
tőségeket. Az ünnepek közeledtével kívánom, 

hogy a szépség szeretete és a mívesség tisztelete költözzön be lelkünkbe. Legyünk fogékonyak a szépre, a jóra, nagyobb legyen 
körülöttünk a türelem, a megértés, hogy elmondhassuk a szentírás írójával: „ha …. szeretet pedig nincsen én bennem, semmi 
vagyok.” (1Kor 13,2). 

Kívánom, hogy munkálkodjon bennünk a békesség és a szeretet. A családok legnagyobb ünnepe előtt, a Megváltó születé-
sének várakozásába, advent idején csendesedjünk el, hogy elénekelhessük:

„Csendes éj, szentséges éj, 
Mindenek nyugta mély ...”

Kolozsváry Katalin
Holló László-díjas festőművész,

„Árpád Galéria”
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A Debrecen-Árpád téri Református Egyházkö-
zség presbitériuma az idei év költségvetésének 
megtervezésekor, látva a templom hihetetle-

nül leromlott, néhol balesetveszélyes állapotát, 2 mil-
lió forintot különített el a tető javítására. A Debreceni 
Református Egyházmegye idei építési pályázatán 200 
ezer forint támogatást kaptunk a felújításra. Így felvér-
tezve magunkat, 2013 májusában hozzá is kezdtünk a 
felújításhoz. A tető megbontása után derült ki, hogy 
az eltervezett műszaki megoldás nem megfelelő, mivel 
komoly statikai problémával találta magát szemben a 
kivitelező. A műszaki ellenőr bevonásával újratárgyal-
tuk a felvállalt munkát és a fentiek függvényében, a két 
óratorony tetőszerkezetének alátámasztására acélge-
rendás megerősítést kértünk a kivitelezőtől. Ez sajnos 
azt jelentette, hogy a munka költségei jóval meghalad-
ták az eredetileg a költségvetésben is tervezett 2 millió 
forintot.

Helyzetünket súlyosbította, hogy a nyár közepén a 
Csonka utcai ingatlanunkat bérlő cég felmondta a bér-
leti szerződést, így a jelentős bevételkiesés miatt megszűnt 
az éppen folyó felújítás anyagi fedezete. A kialakult kritikus 
helyzetben a Tiszántúli Református Egyházkerülethez for-
dultunk segítségért. Levelünkre püspök úr 2 millió forint 
gyorssegélyt hagyott jóvá, így az egyházkerület segítségével 
be tudtuk fejezni az elkezdett munkát. 

Összefoglalva, a templom tetőszerkezetének megerősíté-
se és a beázások megszüntetése érdekében, gyülekezetünk 
2013-ban az alábbi munkákat végeztette el, mindösszesen 2,8 
millió forint értékben:

Az orgona körüli falazat kopogózásos veszélymentesítése: 
a meglazult vakolat leverése, alpintechnikával.
A harang fölötti toronylépcső cseréje.
A kistorony hajó felőli oldalán a falazatból az ázás miatt 
kézzel kivehető téglák javítása.
A falazat javítása után a torony gerendavégeinek javítása és 
a falszerkezet visszaállítása.
A nagytorony és a templom főhajó csatlakozása közötti bá-
dogozás és tetőfedés javítása.
Nyíl utca felőli kistorony szegélyének és kibúvójának javítása.
A két kistorony 2-2 talpgerendájának alátámasztásos meg-
erősítése 1 db 300 mm-es „U” acéltartóval és 2 db 200 mm-
es „U”acéltartóval a teljes 4 m hosszon.
A két kistoronyban a talpgerendát alátámasztó acéltartó 
kitámasztása egy darab 1000x300 mm-es „U” acéllal az 
oldalfalhoz.

Itt szeretnék személyesen is köszönetet mondani azoknak, 
akik a munkák során segítették gyülekezetünket, és előrevitték 

—

—
—

—

—

—
—

—

a felújítást. Köszönet a kivitelező cég vezetőjének, Moravecz 
Jánosnak a konstruktív együttműködéséért, Vári Attila mű-
szaki ellenőrnek a lelkiismeretes és szigorú felügyeletéért, az 
egyházi felettes vezetőknek a gyors segítségért.

Sajnos az így elvégzett munka csak „csepp a tengerben”. 
Templomunk egyre romló állapota sürgősen megoldást kí-
ván. Mint láttuk, a gyülekezet anyagi lehetőségei csak mini-
mális költségvetésű javításokat engednek meg a templomon. 

Éppen ezért gyülekezetünk presbitériuma úgy döntött, 
hogy Balog Zoltán miniszter úrhoz fordul segítségért. Szán-
dékunkról tájékoztattuk az egyházi felettes hatóságot, és kér-
tük esperes úr és püspök úr támogatását tervünkhöz, melyet 
meg is kaptunk.

Időközben az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Egy-
házi épített örökség védelme és egyéb beruházások” címen 
pályázatot írt ki, melynek elnyerhető maximális összege 40 
millió forint. Egyházközségünk elnöksége, a presbitérium jó-
váhagyásával úgy döntött, hogy a fenti pályázatot kihasznál-
va, megpróbálja a pályázat segítségével felújítani a templom 
harangtornyát, a két óratornyot és a két elülső lépcsőházat. 
A pályázat beadásának egyik feltételeként az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma, a Zsinat támogató nyilatkozatát hatá-
rozta meg, melyet a pályázat beadása előtt meg is kaptunk. 
A pályázat elbírálására a Minisztériumnak két hónapja van, 
de addig sem dőlhetünk hátra nyugodtan, hiszen nem te-
szünk meg mindent addig, amíg imádságos szívvel nem for-
dulunk Istenhez, kérve az Ő mindent elfedő szeretetét.

Szilágyi János, gondnok

BESZÁMOLÓ 
AZ ÁRPÁD TÉRI TEMPLOM 
FELÚJÍTÁSÁRÓL
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EGY HÁZASPÁR, EGY AKARAT, EGY TEMPLOM!

Nehéz szavakba foglalni mit jelent 100 esztendő egy  
gyülekezet számára. Ilyenkor mégis meg kell tenni. 
Leginkább azért nehéz, mert az elmúlt 100 év alatt 

sokan elmentek már  a minden élők útján. Sokan persze jöt-
tek is, és én magam is csak három esztendeje vagyok a gyü-
lekezetben.

Azért is nehéz, mert egy nagyszerű házaspár hatalmas 
ajándékot adott a városnak, egyháznak, gyülekezetnek, és 
mára már ez az ajándék nem kis feladatként nehezedik ránk 
a templom állapota miatt.

Innentől szeretnék nem a nehézségekről beszélni, hanem 
arról, hogy mi nem a meghátrálás emberei vagyunk. Hiszem, 
hogy közösen és egyre többen meg tudunk oldani minden 
nehézséget, és el tudunk hárítani minden akadályt. Nem a  
mi erőnkből csupán! Ezért kérek mindenkit, hogy az ünnep-
ben és az előttünk álló esztendőben minden imádságotokban 
kérjétek gyülekezetünk lelki megújulásának az ügyét, és ak-
kor bizonyosak lehetünk abban, hogy a felújított templomot 
is megkapjuk: ráadásként! 

Mivel egy templom életében egy ilyen évforduló még nem  
számít igazán komoly múltnak, meghitt módon szeretnénk 
„ünnepelni”. 2014. január 18-án 15 órától tartunk hálaadó 
istentiszteletet, melyre püspök úr elfogadta meghívásunkat. 

Az egyházmegye lelkipásztorait is meghívjuk majd, hogy 
együtt ünnepeljünk. Ezen az alkalmon szeretnénk felavatni 
azt az emléktáblát, mely az egy évszázad alatt itt szolgáló lel-
készeknek, gondnokoknak és presbitereknek állít emléket. 

Ugyanakkor lépéseket tettünk arra nézve, hogy a templom 
melletti parkrészt nevezzék el „Vecsey-Brukner kert” - nek.  
Lehetetlen, hogy két ilyen emberről nincs utca, tér elnevez-
ve városunkban! Imádkozzunk azért, hogy kérésünk halló 
fülekre találjon, hogy a jövő esztendőben városunk vezetése 
részéről mihamarabbi döntés szülessen.

Mivel megtaláltuk  a templom eredeti terveit, arra gondol-
tunk, hogy néhány száz példányban, gyönyörűen nyomdai 
úton előállítva közkinccsé tegyük.  Szeretnénk az ily módon 
is befolyt összeget a templom renoválására fordítani.

Decembertől pedig újra megnyit az Árpád galériában a 
gyülekezettörténeti kiállításunk, mely a falon kiállított anya-
gok mellett képeket, tárgyakat, eredeti okiratokat, sőt plasz-
tikát is tartalmaz. Külön értéke, hogy ezeket az anyagokat 
közösségünk tagjai gyűjtötték, írták, rendezték, vagyis a mi 
közös munkánk, ahogyan a mögöttünk álló 100 esztendő is 
az volt. 

Veres János, lelkipásztor

Meghívó
Szeretettel hívjuk, és várjuk gyülekezetünk minden tagját 
templomunk felszentelésének 100. évfordulója alkalmából 

2014. január 18-án, szombaton 15.00 órától tartandó hálaadó istentiszteletre. 

Az igehirdetés szolgálatát 

dr. Bölcskei Gusztáv 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke végzi.

��
Az istentisztelet alkalmával a felszentelési ünnepély rendjét fogjuk követni, 

és az akkor elhanzgott énekeket énekeljük. 
Felavatjuk továbbá az egy évszad alatt gyülekezetünkben szolgált

lelkipásztoroknak, gondnokoknak és presbitereknek emléket állító gránittáblát.
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Beszámolók

Áldás, Békesség a Testvéreknek!
Elsőként szeretném megjegyezni, hogy nagy örömömre szolgált az, hogy a gyakorlati hetet itt, az Árpád téri református gyüle-
kezetben tölthettem el.

Külön öröm számomra, hogy egy ilyen tevékeny gyülekezet életét fi gyelhettem meg. A teológiai oktatás egyik pozitívu-
mának tartom azt, hogy a teológusok lássák a különböző gyülekezetek életét, hogy megismerkedjenek a lelkipásztori szolgálat 
gyakorlati részével is.

Nehéz lenne összefoglalni egy hét teljes eseményét, és nem is szeretném leírni azokat, hogy mik zajlottak az alkalmakon. 
Arról szeretnék inkább írni, hogy milyen benyomások értek a hét alatt. Azt kell mondanom, hogy a gyakorlati hét egészén 
nagyon jól éreztem magam, ebben a szolgáló gyülekezeti közösségben. Az a tanítás, amit itt kaptunk életszerű és gyakorlati 
volt, és remélem, hogy egyszer, ha Isten megsegít, és erőt ad, akkor én is egy ilyen szeretetteljes és szolgáló közösségbe kerül-
hetek ki, mint az Árpád téri gyülekezet.

Ezúton szeretném megköszönni a lelkészházaspárnak, a presbitériumnak és a gyülekezetnek, hogy nagy nyitottsággal 
fogadtak minket, és hogy készségesen segítségünkre voltak mindenben az egy hét alatt. 

A Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem szenátusa, és a fényes-
litkei gyülekezet nevében Isten gazdag áldást kérem a lelkészcsaládra, a presbitériumra és az egész gyülekezetre. 

A viszontlátás reményében egy bibliai igével búcsúznék el a gyülekezettől: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” 
(I.Kor. 16:14). Úgy vélem ezt nem kell magyaráznom a gyülekezetnek, mivel csak azok tudnak igazán szolgálni, akik szeretnek.

Testvéri szerezettel:
Rácz Gábor

DRHE, IV.évf. teológus – lelkipásztor szakos hallgató

Gyülekezeti gyakorlat
November 10-én, vasárnap Isten segítségével megérkeztünk teológus társaimmal az Árpád térre. Nagyon izgatottan vártam, 
hogy mi is fog történni az előttünk álló héten. E röpke hét alatt rengeteget tudtam tanulni, és nagyszerű embereket és közösséget 
megismerni. A lelkipásztor úr és családja szárnyai alá vett bennünket, és végig gondunkat viselték, megmutatták hogyan álljunk 
majd egy gyülekezet élére. 

Lehetőségünk nyílt minden alkalmon részt venni, mint: istentiszteletek, bibliaórák, hittanórák, reggeli áhítatok, amik 
nagyon érdekesek és kedvesek voltak számomra. Lehetőségünk volt megtekinteni egy bábelőadást is, ami a szeretetről szólt, 
és rendkívüli hatása volt. Nekem különösen az tetszett, hogy ennyire közvetlen viszony van a lelkész és a gyülekezeti tagok 
közt, és az alkalmaknak is megvolt a maga „családias” hangulata. 

Én nagyon jól éreztem magam, szívesen gondolok majd vissza az itt eltöltött időre, és remélem, hogy alkalmam nyílik még 
ellátogatni ismét a gyülekezetbe. Örömteli érzés töltött el, amikor láttam, hogy a gyülekezet milyen szívesen látott minket, 
befogadott, támogatott és megszeretett bennünket. Hálás szívvel gondolok vissza az elmúlt hét eseményeire.

Csernák Béla

Beszámoló
Amikor megtudtam, hogy az Árpád téri gyülekezetben tölthetem a gyakorlatomat, nagyon megörültem hiszen vasárnaponként 
is ide járok gyülekezetbe. Így ez nagyszerű alkalom lehet arra, hogy jobban megismerjem a gyülekezetet. A hét nagyon jól telt, és 
betöltötte minden váradalmamat. Tiszteletes úr rengeteg műhelytitkot megosztott velünk a lelkészi szolgálatról, annak nehézsé-
geiről és áldásairól is. Nagyon jól volt látni, hogy mennyi különböző kis csoport és közösség van a gyülekezeten belül, akik mind 
más-más ütemben és rendben haladva, de ugyanazt az igazságot keresik. De legfontosabb az volt, hogy megismerkedhettem 
sok olyan gyülekezeti taggal, akik igen is nagyon komolyan veszik gyülekezetük jólétét, és aktívan részt vesznek a gyülekezet 
mindennapjaiban. Nagy áldás volt ez a hét, és bizonyosan tovább segített a lelkésszé válásomban. Köszönöm a lelkész úrnak és 
családjának és az egész gyülekezetnek a hetet.

Damásdi Dénes

Szeretettel ajánljuk testvéreink fi gyelmébe a gyülekezetünkben  
hospitált teológus hallgatók beszámolóit.

„MINDEN DOLGOTOK 
SZERETETBEN MENJEN VÉGBE!”
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Szerdánként 6-8-10-en, a bibliakör tagjai leülünk egy hosszú 
asztal mellé, hogy egy órát Isten Igéjének közelében, hitünk 
alapjaival foglalkozzunk, mivel most éppen a II. Helvét Hit-
vallást tanulmányozzuk. Egy órácskára elvonulunk a világ 
zajától, hogy az itt kapott tudással megerősödve, a hit fegyver-
zetével felvértezve tudjunk ki- és megállni református hitünk 
mellett a világ ezernyi kísértésével szemben, a társadalmi és 
politikai csatározások közepette.

Sok-sok kérdés merül fel a Hitvallás tanulmányozása 
közben, és ezekre a kérdésekre megpróbálunk közösen, – a 
Szentírás fényében, a Hitvallás tanítása értelmében, válaszo-
kat keresni. Így volt pl. téma  a sokat  vitatott  predestináció 
(eleve elrendelés) tana. Hogyan kell ezt értelmezni, és hogyan 
lehet összeegyeztetni az Istentől kapott szabad akarattal. Az-
tán beszélgettünk az angyalokról – akikről református kö-
rökben kevés szó esik. Léteznek? Milyen szerepet töltenek be 
az életünkben?   Legutóbb pedig a jócselekedetekről esett szó. 
Megtudtuk, hogy a református embernek nem azért kell jót 
tenni, mert ezért Istentől valamit vár cserébe, hanem hálából, 
mindazért, amit kaptunk Istentől – ingyen, kegyelemből. 

Ilyen és hasonló témák kapcsán lelkes beszélgetések, 
vitatkozások alakulnak ki, mert mindnyájan,  akik ott va-
gyunk, szeretnénk jobban megérteni református hitvallá-
sunk tanításait, és azokat a mindennapi életünkben élhetővé 
tenni. Jó meghallgatni a 80 éves kántorunk bizonyságtételeit, 
hogyan sikerült hosszú évtizedeken át, a történelem viharai, 
a rendszerváltoztatás közepette megélnie és megtartania  re-
formátus hitét.  Sokat tanulunk a gyülekezet volt lelkipász-
torától, aki  szakmai hozzászólásaival emeli az összejövetel 
színvonalát. De a bibliakör többi tagja is részt vesz a beszélge-
tésben, és ki-ki elmondja a témával kapcsolatban gondolatait, 
személyes hittapasztalatait.  Ezért aztán sokszor az egy óra 
kevésnek bizonyul.

Testvérem!  Ha ez a pár gondolat felkeltette az érdeklődé-
sedet, és szeretnél hetente te is egy órát eltölteni a Szentírás, a 
Helvét hitvallás tanulmányozásával a bibliakörösök társasá-
gában, várunk: szerdán du. 4 órakor a gyülekezeti terembe!  
A hosszú asztalnál még van üres szék, ami csak rád vár!

Pappné Selyben Piroska

A KÖR NÉGYSZÖGESÍTÉSE
beszámoló  a szerdai bibliakör foglalkozásairól

HÁLAADÓ CSENDES NAP 
2013. november 9.

A Debreceni Egyházmegye nőszövetségei nagyjából 70 fővel képviseltették magukat az összejövetelen, melynek templomunk 
adott helyt, lévén a Vecsey-Bruckner Karolina nőszövetségünk idén lett 20 esztendős. 

Az alkalmat Papp Tiborné Papp Mónika nyitóáhítatával kezdtük. Ezt követően került sor Szalkay Kázmérné előadására, 
melyben bemutatta gyülekezetünk nőszövetségének a munkáját, példákat emelve ki a mögöttünk levő 20 év áldásaiból. Ezt 
követően Kakaska bábcsoportunk mutatta be a szeretetre vágyó sündisznócska című darabot, amit a Zsindeyné Tüdős Klára 
díjas Gaál Botondné Czeglédy Mária előadása követett.  

Az együttlét után szeretetvendégségre és közös beszélgetésre vártuk a megjelenteket.  
Veres Jánosné Anikó, a Nőszövetség elnöke
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Olvasósarok - ajánló

Aki először  hallja az író nevét, jó ha tudja, hogy C.S. Lewis, a Narnia krónikái című regény szerző-
je. Az író 1929-ben lett keresztyénné, mert azelőtt ateista volt. Hitre jutásában nem kisebb ember 
vállalt szerepet, mint J. R. R. Tolkien, a Gyűrűk ura szerzője, aki nagyon jó barátja volt.

Lewis úgy vetette papírra ezt a könyvet, hogy próbálta a felekezetek közötti dogmatikai hatá-
rokat mellőzni, és nagyobb hangsúlyt fektetett a keresztyénség középpontjára: Jézus Krisztusra, 
valamint a teológiai és bölcseleti etikára. Ezzel próbálva megalkotni egyfajta „közös nevezőt” a 
keresztyén gyülekezetek között. Lewis így ír a könyvéről: „Amióta csak keresztény lettem, mindig 
is úgy véltem, hogy a legjobb, s talán az egyetlen szolgálat, amit nem hívő felebarátaimnak tehetek, 
ha megmagyarázom és megvédem azt a hitet, amely mindenkor közös volt csaknem valamennyi 
keresztyén számára.”.

Aki azt gondolja, hogy ez szép kegyességi irodalom, azt sajnos ki kell ábrándítanom. A könyv 
műfaját tekintve egyfajta apologetikus (hitvédő) irat. Ugyanakkor, az író szeret képekben beszélni, és ezáltal próbálja az olva-
só számára könnyebbé tenni a megértést. A szerző sok érdekes témával foglalkozik (jó és rossz viszonya, az emberi természet 
törvénye, Krisztus munkája, keresztyén erkölcs). Bár Lewis próbálja a felekezeti határokat valamilyen szinten elmosni, az 
erénytanban az anglikán mércét használja, mivel ő az Anglikán Egyház tagja volt.

Azonban tudni kell azt, hogy ez a könyv nem egy klasszikus regényszerű írás. A Keresztény vagyok igényli azt, hogy az 
ember többször, szinte kutatva olvassa. Néha úgy érzihetjük, hogy nem érti mit akar kifejezni az író, de ebben az esetben azt 
tudom ajánlani, hogy induljanak meg beszélgetések, eszmecserék a gyülekezeten belül, és legyünk egymás segítői, tanítói.

Jó szívvel tudom ajánlani a Testvéreknek ezt a könyvet, mert bár nem olyan szakszerűen, mint a Biblia, de tükröt tart el-
énk, ugyanakkor felismerhetjük belőle Krisztus életének és váltságmunkájának a fontosságát, és jó tanácsokat kapunk arról, 
hogy miként éljük az életünket keresztyénként.

Rácz Gábor
DRHE, IV. évf. teológus – lelkipásztor szakos hallgató

C.S. LEWIS: 
KERESZTÉNY VAGYOK!

Alapítványunk szervezésében gyülekezetünk apraja és nagyja szüreti mulatságon vehe-
tett részt 2013. október 5-én, szombat délután 15 órától. A meteorológiai előrejelzések 
nem sok jót ígértek, Isten mégis megajándékozott minket egy gyönyörű napfényes dél-
utánnal. Ennek köszönhetően nemcsak a házon belül, de az udvaron is folyhattak a lát-
ványos események. Préselés Csanádi Lajos bácsi irányításával, valamint szüreti játékok 
Kata néni vezetésével.
Dr. Csanádi Edit nyitógondolatai után az alkalom rövid 
áhítattal folytatódott, ahol arról hallhattunk, hogy Jézus 
a szőlőtő, mi pedig a vesszők. A szőlővesszőnek nem csak 
levelet, de virágot, sőt termést is kell hoznia. Ha keresz-
tyén emberként életünk Jézusban gyökerezik, akkor te-
remhetjük meg lelki gyümölcseinket.

Ezen bevezető gondolatok után az „Angyalok a gyermekek szemével” rajzpályázat eredmény-
hirdetésére került sor. Ezen a pályázaton gyülekezetünk gyermekei közül is sokan részt vettek. 
Később a vidám hangulatról két kedves budapesti lány, Kis-Dörnyei Nóra és Kovács Rita gondos-
kodott. Két kabaré jelenettel nevetették meg a mulatságban résztvevőket. A gyermekek szüleikkel 
együtt őszi ajtódíszt készíthettek, amivel talán az anyukáknak szereztünk nagyobb örömet.
Mivel a rendezvény jótékonysági céllal került megrendezésre, a célja a hitoktatáshoz szükséges 
fl aneltábla-készlet megvásárlása volt. A támogatást cukorkák tetszés szerinti értékben történő vá-
sárlásával lehetett felajánlani. Az alkalmon összegyűlt összeg 45.000.-Ft volt.
Ezúton köszönjük meg mindazoknak, akik ezen az alkalmon süteménnyel, szőlővel vagy munká-
jukkal támogattak minket, valamint hálásak vagyunk minden lélekért, akik ezen a napon velünk 
együtt adtak hálát az ősz ajándékaiért.

Veres Jánosné Anikó

JÓTÉKONYSÁGI SZÜRETI MULATSÁG

A rajzpályázat 
nyertesei:

Óvodás:
1. Gál Klára

2. Farkas Panna
3. Tóth Csenge

Alsós:
1. Nagy Gergő
2. Nagy Bence
3. Kardos Lili

Különdíj: Nagy Dávid

Felsős:
1. Bécsi Bella

2. Csahóczi Máté
3. Nagy Lili
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* K A R *

* D A R A B * * ISTÁLLÓ

* * * P Á K * * * * JÁSZOL

* I S C Á T * * CSILLAG

* J Ó Z S E F I * * KARÁCSONY

* J Á S Z O L G U V * * MÁRIA

* E G A R A N Y T I S K * * BETLEHEM

* * * * * E N Y V B * * * * * * NÁZÁRET

* A C K T E E T * * ARANY

* F U S I E M T Ő I * * PÁSZTOROK

* J E R I S T Á L L Ó L * * KISDED

* F I S E L D S R E Á R E G * * BÁRÁNY

* * * * * * L E Z I H * * * * * * * JÉZUS

* M A D I A E L * * IMA

* H E G E N I M A K * * MIRHA

* T E V E B Á R Á N Y V * * JÓZSEF

* G U J P Á S Z T O R O K * * ANGYAL

* H G F B I S T Á L L Ó G R E I *

* A N G Y A L M I R H A T J É Z U S *

* * * * * * * * * E E G * * * * * * * * *

* I T T *

* * * * *

KUCKÓ - Gyermeksarok

Kedves Gyerekek!
Minden gyermek vágya a meghitt karácsony estét szerettei körében. De a nagy készülődésben sikerült-e a 
hittanórán fontos dolgokat megtanulnotok erről a kedves ünnepről?

Azok, akik elhozzák a vasárnapi iskolába januárban a helyes megfejtést, meglepetést kapnak ajándékba.

1. Töltsd ki a hiányzó hangokat!

a). Melyik városban született meg 
a kis Jézus?     

B_tl_h_m

b). Kik látogatták meg Isten Fiát?

p_szt_r_k

n_pk_l_t_  b_lcs_k

c). Milyen égi jelenség vezette a 
három királyt a Megváltóhoz?

b_tl_h_m_  cs_ll_g

2. Betűkavalkád
A betűhalmazban elrejtettünk karácsonnyal kapcsolatos szavakat. Keresd meg őket!
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