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Heti alkalmaink
Hétfő: 17 óra, presbiteri bibliaiskola 
Hétfő: 18 óra, angol bibliaolvasó csoport
Kedd-Csütörtök: 8 óra, reggeli áhítat
Kedd: 16.30 óra, HéSZ (Hit és Szeretet)
Szerda: 16 óra, bibliaóra 
Csütörtök: 17.30, kórus próba
péntek: 8 óra, imaalkalom 
péntek: 16.30, konfirmáció előkészítő
péntek: 18 óra, bibliakör – Új reformáció
Vasárnap: 9 óra, istentisztelet 
Vasárnap: 9 óra, vasárnapi iskola

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

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

Köszöntő

pályázati FelHívás
Kedves Gyülekezeti tagok!
Ahogy a világ folyamatosan és érezhetően egyre gyorsabban változik körülöttünk, úgy kell benne 
nekünk is változnunk; a kor igényeinek megfelelően választ adnunk annak kihívásaira.

pontosan ezért alakult át a Magyar Kőszál újraindulása (2000 karácsonya) óta már sokadik al-
kalommal, nem csupán a formátum, hanem a tartalom tekintetében is. A teológiai fejtegetések 
mellett szinte túlsúlyba kerültek a gyülekezeti élet történéseiről szóló beszámolók, könyvajánlók. 
pontosan ezért érezzük szükségét annak, hogy újságunk neve is megváltozzon. 

Ezért pÁLYÁZAtOt ÍrUNK ki, amelyben arra kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy írják meg nekünk, 
milyen nevet adnának folyóiratunknak. Olyan találó névadásra ösztönözzük olvasóinkat, amely  
összhangban van az újság tartalmával, értékeivel és hangzatos (lehet) a XXi. században. A névvel és 
címmel ellátott javaslatokat a templomi perselybe kérjük bedobni. Határideje: 2017. október 31.

Ezt követően szerkesztőségünk kiválasztja a legötletesebb címet, amelynek javaslattevője érté-
kes nyereményben részesül. A szerkesztők

záró számadás 2016
Bevételek:
Egyházfenntartói járulék: 3.425.500,-
perselypénzek: 2.772.600,-
Adományok: 2.849.519,-
 ebből isten dicsőségére: 334.000,-
 templom felújításra: 1.852.000,-
Egyéb bevételek: 8.209.873,-
pályázati támogatások: 8.800.000,-

Bevétel összesen: 26.146.522,-

kiadások:
Személyi kiadások: 7.359.243,-
Gyülekezeti élet kiadásai: 2.441.518,-
igazgatási kiadások: 4.096.987,-
ingatlanok fenntartási költségei: 4.964.526,-
Egyéb kiadások: 1.828.885,-

kiadás összesen: 20.691.159,-

Köszönjük az adományokat!

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

A lap megjelenését támogatta a Nemzeti Együttműködési Alap
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a tieid miért nem Böjtölnek?

teszik fel a kérdést a Mt 9,14-ben Jézusnak. 
Jézus értetlenül néz rájuk, majd ezt mondja 

nekik: amikor a vőlegény elvétetik tőlük, akkor 
majd böjtölnek azokban a napokban. Felte-
szem a kérdést: szoktunk? Mert, ezek szerint 
ugye kellene. Az 1Kor 9,27-ben pál azt mond-
ja: „Megsanyargatom, és szolgává teszem tes-
temet, hogy amíg másoknak prédikálok, ma-
gam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre.” 
A böjtről szóló gondolataimat négy pontban fog-
lalnám össze:

El kell tudnom dönteni tehát, hogy testemet 
zabolázom-e meg, vagy hagyom, hogy ször-
nyű zsarnokként uralkodjon fölöttem. Már csak emiatt az önfegyelem miatt is megéri a böjt.
A másik amiről szeretnék beszélni az az, hogy az adakozás, az imádkozás és a böjt egymás után 
van megemlítve a hegyi beszédben. Három az egyben! Mert amikor megböjtölök valamit, 
annak az árát akár oda is adhatom másnak, és imádkozhatom is érte!
A böjtnek akkor van értelme, ha nem megszokásból és nem gépiesen teszem. Vagyis nem kell, 
hogy most 40 napi böjtöt tarts. persze, ha akarod, nyugodtan! Jézus akkor tartott negyven na-
pos böjtöt, mielőtt elkezdte három évig tartó munkáját. én magam is akkor böjtölök, amikor 
egy-egy komolyabb feladat előtt álok.
Fontos! Nem az a böjt, ha nem eszek húst! Mi történik, ha nem szeretem? Vajon akkor is böj-
töltem? A böjtnek sok formája van tehát. 
Úgy gondolom az a fontos, hogy ezt is, mint mindent az életünkben: örömmel tegyünk.

A böjtölés és az isten akaratának összefüggé-
se. Korábban olvastam valahol, most megosz-
tom veletek.

Az ABC által bezárt háromszög jelképezi 
isten ajándékait mindenki számára.  Ha egy 
ajándék kívül esik az ABC területen, akkor 
az egészében véve kívül esik isten akaratán. 
Akármennyit böjtölnénk is, nem kapnánk meg, 
mert nem jó dolgok.

A dBCE pontok által bezárt trapéz jelzi isten 
ajándékainak azt a területét, amely böjtölés 
nélkül, imával is elérhető. A kisebb, besatíro-
zott háromszög (AdE) jelképezi isten akaratá-
nak azon részét, mely csakis böjtöléssel egy-
bekötött imával érhető el.  

Veres János lelkipásztor

1.

2.

3.

4.
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te csak az istennek országát keresd

ezzel az énekkel tudnám összefoglalni 
mindazt, amivel megörvendeztetett min-

ket a mi mennyei Atyánk. Ez az esztendő 
eseménydúsan kezdődött számunkra, hiszen 
január 6-án polgármester úr bejelentette a 
sajtótájékoztatón: „azért döntöttek a temp-
lom felújítása mellett a reformáció 500 éves 
jubileumi évében, mert a város és a reformá-
tus egyház története szorosan összefügg...”

Nagy meglepetéssel és nagy-nagy öröm-
mel vettük tudomásul a hírt. Jó tudni, hogy 
nem vagyunk egyedül a nehézségeinkben, 
sokan gondolnak ránk, imádkoznak értünk, 
és gyűjtenek is számunkra. Nos, a mostani 
összefogás eredményéről így olvashatunk a 
dehir internetes oldalon:

„debrecen város báljához ebben az eszten-
dőben is jótékonysági kezdeményezés kap-

csolódott. A Városháza közleménye szerint 
idén is jelentős összeg gyűlt össze a nemes cél 
érdekében: az esten befolyó 11 millió forint-
hoz a város önkormányzata további 70 millió 
forinttal járul hozzá. A január 21-én tartott bál 
bevételéből az Árpád téri református Egyház-
község templomának felújítását támogatták a 
szervezők.”

Ezúton köszönjük meg a város, a debreceni 
Egyetem és a megyei Kereskedelmi és iparka-
mara által közösen megszervezett bál bevéte-
lét, valamint debrecen városának nagylelkű 
adományát is!

„Nem az a gazdag, aki sok mindennel bír, ha-
nem az, aki sokat tud adni” (E. From)

Veres János lelkipásztor

Felújítás
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A Magyar Kőszál 2016. decemberi számában 
olvashattuk Both Barna presbiterünk cikkét 

a gyülekezetünk törekvéseiről, hogy a reformá-
ció 500 éves jubileumát méltó, ugyanakkor 
élettel teli, közösséget építő módon ünne-
peljük. A korábbi írásban is említett „Új refor-
máció” fedőnevű péntek esti alkalom keretei 
közül indult el az a kezdeményezés tavaly 
novemberben, hogy meghívjunk a gyülekeze-
tünkbe pár napra öt német teológus hallga-
tót, akik vették a bátorságot, hogy elővegyék 
Luther 95 tételét, a ma számára átírják őket, 
majd vitairatként az interneten (https://be-
kenntnis95.wordpress.com/) és a német te-
ológiai fakultásokon elhelyezzék azokat. Ve-
zérfonalként a Jn 14,6 igehelyet választották: 
„én vagyok az út, az igazság és az élet; senki 
sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” Nem 
rejtették véka alá, hogy aggódnak amiatt, 
hogy a keresztyénség lényegét képző evan-
gélium hirdetése meggyengült, és az egyhá-
zuktól sem „sajnálták” a vonatkozó kritikát. 
Első lépésként elkészítettük a tételek magyar 
fordítását (http://www.arpadter.reformatus.
hu/index.php/reformacio-emlekev/222-95-
tetel-a-manak). 

Megkeresésünket örömmel fogadták, és 
március 1-jén, szerdán debrecenbe érkezett 
tobias, Konstantin, david, philemon és ti-
motheus. Gyülekezetünk tagja, Arany Barbara 
– aki az Egyetemi Gyülekezet lelkésznője is – 
szervezéssel, moderálással és tolmácsolással 
segített abban, hogy az első este az egyetemi 
templomban létrejöjjön egy hozzávetőleg 2 
és fél órás beszélgetés az ifjú reformátorok 
debreceni „kollégáival”, azaz az itteni teológia 
hallgatóival, más egyetemistákkal és érdek-
lődőkkel. Másnap, miután interjút adtak az 
Európa rádiónak és a debrecen televíziónak, 
a mi Kassai úti gyülekezeti termünkbe látogat-
tak, ahol szintén 2 és fél órát beszélgettünk, 
gondolkodtunk együtt, nagy örömünkre más 
gyülekezetekből is érkeztek lelkes és konst-

ruktív vitára éhes látogatók. pénteken ven-
dégeink csatlakoztak az ez alkalommal kibő-
vített tagsággal működő esti alkalmunkhoz, 
ahol pizza és sör mellett kötetlen beszélgetés 
és éneklés bontakozott ki. Luther modern kö-
vetői a vasárnapi istentiszteletünkön köszön-
tötték a gyülekezetet, majd útnak indultak 
hazafelé. 

A Karakter 1517 kávézónál

A beszélgetések során érintett témák köre 
szerteágazó volt, a három este során többek 
közt érintettük az evangélium hirdetésének 
helyzetét, a liberális teológia és karizmatikus 
mozgalmak térnyerését, a missziót, más val-
lásúak üdvözülésének kérdését, a muszlimok 
megtérítésének programját, az egyház múlt-
jával szembenézést, a reformációs jubileum 
kérdését, a pietizmust és spiritualitást, a cso-
dák és az ördögűzés témakörét. Egy-egy kér-
dés kapcsán vendégeink pillanatok alatt elő-
húzták az Újszövetség görög eredetijét, hogy 
megalapozott válaszokat tudjanak adni. 

Mire jutottunk? többek között az alábbi 
pontok mentén alakítottunk ki egyező állás-
pontot: 

-Jézus Krisztuson kívül más út nem vezet az 
üdvösséghez, 

-és ezt nem helyettesíthetjük filozófiai, er-
kölcsi igazságok elfogadásával.

 ... folytatás a következő oldalon

iFjú német reFormátorokkal Beszélgettünk! 

Jubileum
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... folytatás az előző oldalról
-Nem járunk el humánusan, ha elhallgatjuk, 

hogy az ember bűnös. 
-Az egyháznak az evangélium hirdetését 

kell megerősítenie, nem pedig a társadalom 
tetszését keresnie.

-A missziót (tanítvánnyá tevést) a gyüleke-
zeten belül és a templom falain kívül is foly-
tani kell. 

-A reformációs emlékévnek aktív gyüle-
kezetekről és a fenti témákról szóló vitákról, 
beszélgetésékről és ezek következményeként 
megújulásról kellene szólnia, amely valójában 
a krisztusi alapokhoz visszatérést jelenti. 

Néhány személyes gondolat: rendkívül ked-
ves és szimpatikus ismerősöket szereztünk, 
akikről bártan mondhatom, hogy testvéreink 
az Úrban és barátaink is lettek. Nevetve, jó 
kedvvel vettek részt minden programon, le-
gyen az a Hortobágy vadvilágának felfedezése 
vagy Loki meccs. Ha volt egy kis idejük, vagy 
valamire várni kellett, elénekeltek egy dalt 
az énekeskönyvből. A Biblia is mindig a kezük 
ügyében volt, és szeretettel invitáltak, hogy 
olvassuk közösen a prédikátor könyvének  
3. fejezetét. Hála legyen az Úrnak, hogy velük 
együtt tanulhattunk róla! 

Berecz Péter

Mindig magasabbra 

vándorBiBlia

A debreceni Alföldi Nyomdában ké-
szült az az egyedi kötésű Biblia, 

amely 2017. január 1-jén vándorútra 
kelt, és az év végéig eljut a tiszántúli 
református Egyházkerület valamennyi, 
összesen 414 gyülekezetébe.

A „vándorbiblia” 2017. január 4-én ér-
kezett gyülekezetünkbe a Szabadság-
telepi Egyházközségtől, majd másnap 
gyülekezetünk küldöttsége a csapókerti 
gyülekezetbe vitte el ezt a különleges 
bibliát.

Szilágyiné Asztalos Éva

Jubileum
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Gyülekezeti élet

n agy napra ébredt debrecen református 
lakossága! Megérkezett a reformáció 

vándorkamionja magyarországi első helyszí-
nére, debrecenbe! A kamion Genfből 2016. 
november 3-án indult, és 19 ország 68 városát 
érintve 2017. május 20-án érkezik Wittenberg-
be! érkezésével megnyílt a reformáció kezde-
tének 500 éves és a debreceni zsinat 450 éves 
jubileumának rendezvénysorozata. A kamion 
érkezését több külföldi és a tiszántúli refor-
mátus Egyházkerület lelkészei várták a Nagy-
templom lépcsőjén.

Ezzel egy időben a Kossuth téren megnyílt 
egy rendezvénysátor, amelyben interaktív re-
formációs játékok mutatták be az 500 év tör-
ténéseit. iskola- és egyháztörténeti kiállítást is 
láthattunk ugyanitt. déltől a külföldi egyházak 
képviselői mutatkoztak be, és tettek tanúbi-
zonyságot. Szolgálatáról beszélt többek közt 
Kató Béla püspök az Erdélyi református Egy-
házkerület és Susan Brown is a Skót reformá-
tus Egyház képviseletében.

A nap programjához tartozott a déri Múze-
umban megnyílt kamarakiállítás Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelem és debrecen patrónusának 
emlékére. Bethlen nélkül ez az ünnep nem is 
jöhetett volna létre. A mai napig meghatáro-
zó szerepe van debrecen és az egész térség 
életében. Fellendítette a gazdaságot, békét, 
egységet teremtett a különböző felekezetű em-
berek között. A programok során felavatásra 
kerültek Kustár Gábor festőművész vallástanár 
freskói a református Főgimnázium épületében. 
A folyosón megforduló diákok sok mindent 
megtanulhat a reformációról általuk. A képek 
Méliusz Juhász pétert, Huszár Gált, Bocskai 
istvánt, Szenczi Molnár Albertet ábrázolják.  
A szemben lévő falat a református egyházke-
rületek címerei díszítik. A művész által készült 
Kálvin és Luther dombormű a lépcső két olda-
lára került. Az egész napi műsorfolyamot Bolyki 
Balázs és a Bolyki Soul Gospel kórus koncertje 
zárta a Nagytemplomban.

reFormáció vándorkamion – Rogovics-Fehér Lajos
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elsőként és egyben igazi ritkaságként vallá-
si tartalmú, ’Szólj be a papnak’ elnevezé-

sű „talk shó” sorozat indult el debrecenben 
a Bakelit nevű vendéglátó ipari egységben.  
Az első kibeszélő/megmondó shó 2017. feb-
ruár 20-án került megrendezésére, ahol a 
központi téma a „Jó” meghatározása volt. 
Honnan tudjuk mi a jó? Kimondja azt meg, mi 
a jó? Hol találhatjuk azt meg? Képes-e az em-
ber önmagától csupán a lelkiismeretéből, ru-
tinból vagy tapasztalatból eldönteni mi a jó? 
Szüksége van-e segítségre, hogy elérje vagy 
megtapasztalhassa? Amennyiben igen, kitől 
várhatjuk ezt a segítséget?

A kérdéseket 3 felekezet képviselőinek te-
hette fel a nagyérdemű, másfél óra erejéig, 
akik válaszoltak: tokodi László római katoli-
kus pap, Veres János református és Asztalos 
richárd evangélikus lelkészek. A kérdezz-fele-
lek után lehetőség nyílt bárkinek a keresztyén 
egyház hű szolgáitól bármit személyesen, cso-
portosan vagy négyszemközt megkérdezni a 
helynek köszönhetően, akár egy jó sör vagy 
keményebb pálinka társaságában is. A ren-
dezvényen több mint 70 érdeklődő vett részt 
nemtől, kortól függetlenül! A „szent embe-
rek” vállvetve állták a kérdéseket, amelyeket 
sok esetben igen színvonalasan fogalmaztak 
meg, tettek fel. 

Véleményem szerint írásos termékem 
mind terjedelemben, mind minőségben na-
gyon, de nagyon kevés ahhoz, hogy az első 
kibeszélő shó tartalmát bemutassam, annak 
mondanivalóját visszaadhassam. Célom nem 
is az lenne! Írásom célja csupán annyi, hogy 
egy kis kedvet csináljak vagy – nevezhetjük 
modern szóhasználattal úgy, hogy marketin-
goljak – a rendezvényünkhöz/mellett.

Mi a célja ennek? Miért csináljuk? Kiknek szól? 
Muszáj leszögeznem: attól, hogy egyházi 

rendezvényről beszélünk, a közhiedelemmel 
ellentétben, nem adománygyűjtésről van szó! 

teljesen ingyenes, nem kell a kalapba, a per-
selybe dobnod semmit! Nem várja el tőled 
senki! Sem az egyház képviselői, sem a szer-
vezők, sem a résztvevők! Akár nulla forinttal 
a zsebedben is részt vehetsz, nincs kötelező 
fogyasztás sem! SŐt! Amennyiben jó és érté-
kes kérdés fogalmazódik meg a kis buksidban, 
akkor a szervezők vendége vagy egy roppant 
jó minőségű csapolt sörre.  

Mi a célja?
Le kell tisztázni! Ez a sorozat nem szent be-

széd! Nem arról szól, hogy van 3 ember, akik 
meg akarják mondani a tutit. Akik ítélkeznek, 
okoskodnak, irányítanak, agyat mosnak, té-
rítenek, üres szavakat dobálnak pökhendien, 
vagy mondhatjuk akár úgy: bort isznak és vizet 
prédikálnak. Nem kell félni, nem lesz együtt 
imádkozás, ember vagy állatáldozat sem, nem 
lesz zsoltár vagy vers éneklés. Vendégeink 
csupán véleményeiket mondják el az ÁLtALA-
tOK feltett kérdésekre. Csupán gondolkodás-
ra késztetnek minket, hogy vajon az életünket 
minden téren átszövő, mindennapi életünk 
állandó és ismétlődő kérdéseire, problémái-
ra (személyes kapcsolatok, sikeresség, család 
szentsége, házasság kérdése, gyereknevelés, 

szólj Be a papnak
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szerelem, barátság, tisztesség, jóság bűn, 
áldozatvállalás, önmegtartóztatás stb.), mi-
lyen válaszokat találhatunk mind a Bibliában 
mind a vallásban, metafizikában. Elhihetitek, 
tapasztalt, tanult emberek a vendégeink, akik 
életüket tették fel arra, hogy az embereket át-
segítség mindennapi problémáikon.      

A célunk elég egyszerű… Kicsit belevinni az 
keresztyénséget a hétköznapokba… A ti hét-
köznapjaitokba! Belevinni azt az értéket, amit 
országunk több mint ezer 1000 éve követ! Ki-
csit visszahúzni a nagyérdeműt a keresztyén 
kultúránkhoz. Visszahúzni, mert azt látjuk, a 
mai fiatalság eltávolodott. Kicsit megismer-
tetni azt, ami talán közelebb vihet minket 
ahhoz, hogy boldog és kiegyensúlyozott em-
berek legyünk. Célunk értékes és tartalmas 
programot szervezni azoknak, akik úgy érzik, 
valami hiányzik az életükből, hétköznapjaik-
ból. Célunk minőségi időtöltés együtt. értel-
mes, normális emberek között jó, hangulatos 
helyen szuper témákkal.

Kiknek szól?
Egyszerű… Mindenkinek! Nemtől, kortól 

vallási, politikai, nemi identitástól függetle-
nül! Bárki jöhet! Nincs „rossz” vendég, nincs 
tudatlan vendég… Mónika shónk, talk Shónk 
azoknak szól, akik úgy érzik, nem találnak 
válaszokat a hétköznapi problémáikra sem a 
facebookon, sem a médiában, sem a playboy-
ban, sem az éjjel nappal Budapestben, sem a 
Való világban, sem a Barátok köztben. 

tehát!
Unod az esti semmitmondó tévézést? Ott 

a helyed! Unod már a tartalom nélküli piázós 
éjszakákat, estéket? Ott a helyed! értelmez-
hetetlen, megválaszolatlan kérdések merül-
tek fel benned a vécén, a munkahelyeden, 
a családodban, bárhol? Ott a helyed! Egy le-
küzdhetetlen vágy van benned, hogy jól meg-
mondd vagy megkérdezd paptól/lelkésztől 
vagy tőlünk? Ott a helyed! Nem tudsz beszél-
getni senkivel vallási tartalmú kérdésekről, 
de nagyon érdekel? Ott a helyed! A barátaid, 
ismerőseid hülyének, különcnek, kriplinek 

tartanak, amikor felhozod a vallást, az élet 
értelmét, miért is vagyunk itt témát stb. (ne 
szégyelld magad miatta!)? Ott a helyed! ér-
dekelnek az emberi kapcsolatok, emberi lel-
kületek? Ott a helyed! érdekel a keresztyén 
egyház felépítése, feladata, szerepe, bűne, 
korrupciója, hibája, sikeressége, iránymutatá-
sa stb.? Ott a helyed! Nem ismered a Bibliát, 
a keresztyénséget? Nem ismered Jézust? Mit 
mondott, mit tanított, mi volt a célja, minek 
jött ide? Hány éves volt? Hol élt, mit csinált? 
Ott a helyed!

tehát tényleg! Mindenkit várunk! Nincs rossz 
kérdés! Nincs tabu! Nincs szégyellni való!

Következő Balázs Shónk  Szólj be a papnak té-
mája: Szex, Szerelem, Gyengédség, Cölibátus! 
időpontja: 2017.03.20., hétfő.
Kezdete: 19:00 óra,  helyszíne: Bakelit kávézó.

Gyere el, lehet, tudnak újat mondani!
Varga Szabolcs
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Szüleim a Kecskeméti Végh Mihály kórus ak-
tív tagjai. Három gyermekük közül én vagyok 
a legfiatalabb, ezért engem vittek magukkal a 
próbákra még egészen fiatalon, karon ülő gyer-
mekként. Miközben ők énekeltek, én szépen 
csöndben játszhattam a teremben. A Kecske-
méti református Kollégium Általános iskolájá-
ban mi voltunk az elsők 1994 őszén, akikkel újra-
indulhatott egy diktatúra által betiltott oktatási 
rendszer. 23 év távlatából elmondhatom, hogy 
– mint minden oktatási rendszer – ez sem ér 
semmit, ha családban nem ugyanez a rendszer 
van. A református szellemiségünk nem az okta-
tásunkon, intézményrendszerünkön múlik, ha-
nem a családunkon. Az általános iskolában min-
den más fontosabbá vált, mint a zene, pl. sport, 
tV, tanulás. Sajnos ez volt a fontossági sorrend 
is, de az elvetett mag aztán – jó későn, 13 éves 
koromra – kikelt. Ekkor kezdtem el zongorát ta-
nulni. Még abban az évben megkerestek, hogy 
tudnék-e a lakásunkhoz közeli lakótelepi ima-
házban szolgálni harmóniumon. ide több mint 
tíz évig visszajártam debrecenből is szolgálni.

2003 év őszén kerültem 15 évesen a debre-
ceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépis-
kolába a mára megszűnt egyházzene szakra. itt 
is kaptam egy elvetett magot, a gregorián éne-
ket, amely szintén tíz év után kelt ki. Az érdekte-
lenség, amely református Egyházunkat vezérli 
zene ügyében, arra ösztönzött, hogy képezzem 
énekhangomat. Orgonák ugyanis használhatat-
lan állapotban vannak olyan helyeken, ahol a lel-
kész egyébként talpraesett és liturgiáért élő. Ha 
az ember elkezd valamit, akkor addig érdemes 
folytatni, amíg minél magasabb szintre nem ér 
vele. Főleg Szabolcs megyében gyönyörű több 
száz éves templomokban, ahol nincs orgona,  a  
gyülekezeti énekvezetés mellett mindig énekel-
tem egy rövid gregorián tételt, mert a magas 
művészetnek is helye kell, hogy legyen az isten-
tiszteleten.  Ahogyan az úrasztalán sem viaszos 
vászonterítő van, hanem gyönyörűen, kézzel 
hímzett, több száz éves terítő. rajta gondosan 
megmunkált míves kehely, és nem műanyag 

pohár. tárgyi feltételek – sípos orgona – bizto-
sítása sajnos nem annyira magától értetődő, 
mint például a szakmailag igényes prédikáció.  
Jelenleg a személyi feltételeken fáradozom: a 
debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának 4. 
évfolyamos egyházzenetanár szakos hallgatója 
vagyok. Csütörtökönként 17.30-tól a kóruspró-
bákon megtapasztalom, hogy isten megáldja a 
munkánkat, amit az ő dicsőségére teszünk, azt 
sokszorosan visszafordítja. 

Huga Sanyi bácsi kamaszkorom meghatáro-
zó személyisége volt. 2005 óta ismerem, heten-
te jártam hozzá órára, de nem csak én. Fontos 
tudni, hogy debrecen legtöbb kántora neki kö-
szönheti, hogy a zeneelméletét, összhangzattan 
rendjét is tudja. A Nagytemplom kántora Csor-
ba Gergő, a Kistemplom orgonaművésze Farkas 
Aliz, a pécsi Székesegyház zeneigazgató orgo-
naművésze dr. Kovács Szilárd, Biharkeresztes, 
Karcag, Kecskemét kántorai mind-mind éveken 
át az ő tanítványai voltak. tőle tanultam meg, 
hogy a zenetanítás egy életforma. Sőt, hob-
bi! rengeteg kottája, lexikonja, hangfelvétele 
van otthon. Közvetlensége, híresen jó humora, 
ahogy ő fogalmaz „beteges precízsége” (ez azt 
jelenti, hogy mindent úgy magyarázott, hogy 
azt mi is tudjuk tanítani) hiteles tanári szemé-
lyiséggé tette.  rengeteg értékes kottát kaptunk 
tőle, amiben benne van a neve: Huga Sándor 
karnagy. rendkívül sajnálta, hogy nem tanulha-
tott orgonán játszani tanártól, mert a diktatúra 
nem engedte. A történelem úgy alakult, hogy 
üldözötté vált az, aki egyházi szolgálatot vállalt. 
Minket, orgonát tanulókat épp ezért különös 
figyelemmel, önzetlen szeretettel tanított. Mi-
lyen a gondviselés? V. Mózes 30: 1-5. Megso-
kasít.  Engem nem vettek volna fel az egyetem-
re, ha nem tanulok Sanyi bácsinál.  Fontosnak 
tartom, hogy amit ő képvisel, azt mind tovább 
kell folytatni, gondolok az orgonánk állapotára, 
amelynek vissza kell szerezni régi fényét, és meg 
kell újulnia a templommal együtt. isten áldása 
legyen életünkön.

Bemutatkozik iFjú kántorunk, Fejszés dániel

Fejszés Dániel

Gyülekezeti élet
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Hírek dumFriesBól

2017. január 29-én megalapították skót testvérgyülekezetünknél, a St. Mary’s and Greyfriars 
Egyházközségnél a Gyülekezeti Gondozó Szolgálatot, melynek vezetője a lelkipásztor felesége, 
Catriona Logan. Jelenleg két nővér segít neki felváltva az egészségügyi szolgáltatás során, ők 
Lisa McNay és Anne Mackie. Feladatuk a gyülekezeti tagok rendszeres látogatása, egészség-
ügyi tanácsadás, vérnyomásmérés, testsúlykontrollban segítségnyújtás, ezen túlmenően a lelki 
problémákkal is törődnek, azt mondják, hogy a test és a lélek, a teljes ember egészségével 
foglalkoznak. Heti egyszer a gyülekezeti teremben van „rendelés”, ahová várják mindazokat, 
akik kisebb vagy nagyobb egészségügyi problémájukban segítséget kérnek, függetlenül attól, 
hogy gyülekezeti tagok-e vagy sem. Skóciában ez a 10. ilyen Gyülekezeti Gondozó Szolgálat, 
délnyugat Skóciában az egyedüli. isten áldását kérjük munkájukra!

A Skót Egyház dumfries és Galloway Egyházmegyéjének küldöttsége idén húsvét után, április 
18-án, kedden érkezik hozzánk, és vasárnap délig maradnak debrecenben. Gyülekezetünkbe 
hárman jönnek testvérgyülekezetünkből: a már ismert Janet McSharry, a fent már említett 
Anne Mackie és Bet Archibald. itt-tartózkodásuk ideje alatt a debreceni Egyházmegye szervez 
számukra és a küldöttség további tagjai számára programokat, melynek témája: idősek az egy-
házban (idősgondozás: nappali ellátás, szeretetotthonok; idősek közötti misszió). A vasárnapi 
istentiszteleten mindhármukkal találkozhatunk, fogadjuk őket nagy szeretettel!

A „Let us Build a House” (építsünk egy házat) programra eddig 65.000.-Ft-ot sikerült gyűjtenünk. 
Egy ház felépítése kb 180.000.- Ft-ba kerül, és testvérgyülekezetünk három ház árát gyűjtötte 
össze és utalta el év elején a nepáli földrengés otthon nélkül maradt áldozatainak megsegítésére. 
Mi is fel tudunk építeni egy házat?

Szilágyiné Asztalos Éva

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

Adószám: 18222779-1-09
2016-ban a felajánlások összege 178.936.-Ft volt, melyből az alapítvány 
3 db nagyméretű, összecsukható asztalt vásárolt a gyülekezeti terembe. 

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

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

folyószámlánkra várjuk.
Az alapítvány kuratóriuma

Gyülekezeti élet
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Édes Jézus, neked élek,
Édes Jézus, neked halok,
Életemben, halálomban,
Édes Jézus, tied vagyok.

Orosz László   földi életének 86. esztendejében
 Kónya éva   földi életének 63. esztendejében
 Kovács pálné  

sz. tótmihály Julianna  földi életének 72. esztendejében
 Bereczky Sándor  földi életének 68. esztendejében
 Szödényi Nagy Sándorné  

sz. Szabó Emma  földi életének 84. esztendejében
 Berta Ferencné  

sz. ivánk Jolán  földi életének 90. esztendejében
 Gyöngyösi istvánné  

sz. Jójárt Mária  földi életének 96. esztendejében
 Zsilák Andrásné  földi életének 85. esztendejében
 Fodor András   földi életének 76. esztendejében   

keresztelés

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

Szűcs Viktória 
(szülei: Szűcs istván és Balogh Viktória)

temetés

Anyakönyvi  hírek

FElNőTT KERESZTElÉS
Balázs Ferenc

Hálát adok a Jóistennek, hogy megélhet-
tem a 90. születésnapomat, és köszönetet 
mondok Veres János nagytiszteletű úrnak a 
megemlékezésért.

D r. Madarász Lajos nyugalmazott állatorvos 
vagyok, 1927. január 26-án születtem 

Szentendrén régi, hívő református családban. 
életem nagy részét ott töltöttem. A szent-
endrei gyülekezetnek igyekeztem hasznos 
tagja lenni, 15 évig voltam presbitere. Fele-
ségemmel együtt a könyv- és iratterjesztést 
gondoztuk, a lepramissziói munka összekötői, 
az asszonykör munkájának segítői, az öregek 
látogatói, az énekkar tagjai voltunk. A Szent-
endrei református Gimnázium építkezésénél 
még fizikai munkát is tudtunk végezni a Jó-
isten segítségével. 10 éve költöztünk debre-

cenbe a fiúnk és családja közelébe. Az Árpád 
téri gyülekezethez csatlakoztunk, ahol Szal-
kay Kázmér nagytiszteletű úr és a gyülekezet 
szeretettel fogadtak minket. Ameddig egész-
ségünk engedte, részt vettünk az összejöve-
teli alkalmakon. Most már sajnos templomba 
nem tudunk járni, de Veres János nagytisz-
teletű úr és felesége, Anikó nagy szeretettel 
számon tartanak, látogatnak bennünket. 
A vasárnapi istentiszteleti rendet megkapjuk, 
és 9 órakor a feleségemmel együtt énekelünk, 
imádkozunk és olvassuk az igét lélekben a 
gyülekezettel.

Kérjük a Jóistent, szaporítsa a gyülekezetet 
tettre kész segítő fiatalokkal.

Erőt, egészséget, áldást és békességet kí-
vánunk mindenkinek!

Dr. Madarász Lajos és Éva néni

90!

Dr. Madarász Lajos
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EGYETEMES (ÖKUMENIKUS) IMAHÉT 
Útban az egység felé

ez évben – január 17-én – az Egyetemes 
imahét egyik alkalmának az Árpád téri 

gyülekezet adott otthont. évtizedek óta meg-
szokott dolog, hogy a világ keresztyénségének 
egységéért január hónapban a különböző fe-
lekezetek hívei együtt könyörögnek az Úrhoz, 
hogy vezessen bennünket egyre közelebb 
egymáshoz, míglen helyreáll ismét az Egyház 
egysége. Ez az egység először 1054-ben tört 
meg a keleti ortodox egyházak önállósulásá-
val, majd 1517 után a reformáció egyházainak 
kialakulásával tovább folytatódott a széttöre-
dezettség.

de az Egyház tagjainak a szívében mindig is 
ott élt az egység iránti vágy, az az érzés, hogy 
a másik felekezet híveit testvérnek tekintsék. 
Jó példa erre az Árpád téri és a Baptista Gyüle-
kezet együttműködése, testvéri együttélése, 
templomunk közös használata idején, amíg a 
Baptista Gyülekezet saját új kultuszhelyét fel 
nem építette az 1980-as években. Erről az idei 
imahéten templomunkban szolgáló baptista 
egyházelnök is megemlékezett.

Az egység egy-egy kis részének a megva-
lósítására a protestáns felekezetek különböző 
nemzetközi szervezetekbe tömörültek, végül 
létrehozták 1948-ban az Egyházak Világtaná-

csát (EVt), amelynek fő célkitűzése az Egyház 
egységének munkálása. 

isten Szentlelkének csodálatos munkája 
hasonló vágyat ébresztett a másik oldalon, 
a római katolikus testvérek körében is. A ii. 
Vatikáni Zsinaton (1964) megszületett az öku-
menéről szóló dekrétum, amely hangsúlyozza, 
hogy az egyházak egységtörekvéseinek lelke 
az imádság, és szorgalmazza az imahét rend-
szeres megtartását. A kétoldali egységtörek-
vések eredményeként 1968-ban már a római 
katolikus és protestáns felek által közösen ké-
szített anyag a hivatalos imaheti szöveg. 

Így érkezünk el napjainkig, az egyetemes 
imahét alkalmaihoz, a közös testvéri együtt-
létekhez a református, a római és görög ka-
tolikus, az evangélikus és baptista templo-
mokban. A cél: egység Jézus Krisztusban a 
sokszínűség megtartásával.

Az idei imahét vezérgondolata: „Meg-
békélés – Krisztus szorongató szeretete” 
(2Kor 5,14-20).

Áldott alkalmak ezek, mindnyájunkat erő-
sítenek hitünkben felekezeti különbségek nél-
kül, egy szívvel-lélekkel imádkozunk, és adunk 
hálát, hogy már így, ennyire egyek vagyunk s 
megyünk tovább a Szentlélek vezetésével, 
hogy megvalósuljon amiért Urunk imádko-
zott, „hogy mindnyájan egyek legyenek”  
(Ján 17,21).

Dr. Szalkay Kázmér ny. lelkipásztor
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Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett:

 Olvasósarok  

oscar Wilde: AZ ÖNZő óRIáS 

A z iskolából menet a gyerekek minden dél-
után szívesen mentek be játszani az óriás 

kertjébe. de egy nap, hét év után, az óriás ha-
zaérkezett cornwall-i barátjától és éktelen ha-
raggal tapasztalta, hogy a gyerekek bementek 
a kertjébe. Magas falat kerített köré, és kitett 
egy nagy táblát, amelyre az volt ráírva: „ide-
geneknek tilos a belépés!” A gyerekek ezután 
nem játszhattak a kertben, és mikor eljött a ta-
vasz, az önző óriás kertjében tél maradt. A ma-
darak nem daloltak, és a fák nem virágoztak. 
Egy reggel egy kenderike jelent meg a kertben, 
s csodálatos énekére a gyerekek bemásztak a 
kertbe. „Csupán az egyik sarokban volt még 
mindig tél. Legtávolabbi zuga volt ez a kertnek, 
és egy kisfiú állt benne. Olyan kicsi volt, hogy 
nem érte el a fa alsó ágait, és csak kerülgette, 
kerülgette és keservesen sírt. A szegény fát pe-
dig még egyre jég és hó fedte és az északi szél 
zúgott, süvített körülötte. – Kapaszkodj fel, fi-
acskám – biztatta a fa és lehajtotta ágait, ami-
lyen alacsonyra csak tudta; de a fiúcska nagyon 
is kicsi volt. 

És az óriás szíve ellágyult, amint kitekintett. 
– Mennyire önző voltam! – mondta. – Most 
már tudom, miért nem akart eljönni ide a ta-
vasz. Fölteszem azt a szegény kisfiút a fa tete-
jére, és azután lerontom a falat, hadd játssza-
nak örökkön-örökké kertemben a gyerekek. 
– És bizony nagyon bánta, amit tett.” 
A kisfiú hálából megölelte, és megcsókolta az 
óriást. Az óriás fejszével szétrombolta a ke-
rítést, s ettől kezdve a gyerekek minden nap 

vele játszottak a kertben. De a kisfiú nem jött 
többé, s az óriás fájó szívvel vágyódott utána. 

Az óriás nagyon megszerette a gyermeke-
ket, ahogy Wilde csodálatosan leírja: „– Sok 
szép virágom van – mondta –, de mégis a 
gyerek a legszebb virág.” Az óriás azonban 
megöregedett, elgyengült, és már nem tudott 
játszani a gyerekekkel, csak figyelte őket min-
den nap. Egy napon a kert zugában meglátta 
a kisfiút. Wilde szóképei és leírása kivételesen 
szép: „A kert legtávolabbi sarkában gyönyö-
rű fehér virágba borult az egyik fa. Ágai ara-
nyosak voltak, és ezüstgyümölcsök csüngtek 
róluk, és a fa alatt ott állt az a kisfiú, akit úgy 
szeretett. 
Nagy-nagy örömében lefutott a lépcsőn az 
óriás, ki a kertbe. Keresztülvágott a gyepen, és 
közeledett a gyerekhez. És amikor odaért hoz-
zá, elvörösödött haragjában és azt mondta: 
– Ki merészelt sebet ütni rajtad? 
Mert a kisfiú tenyerét két szög járta át, és két 
szög járta át kicsi lábát. 
– Ki merészelt sebet ütni rajtad? – kiáltotta az 
óriás. – Mondd meg nekem, hadd’ veszem leg-
súlyosabb kardomat, hadd’ vágom ketté! 
– Megállj – felelte a gyerek –, mert az én sebe-
im a szeretet sebei. 
– Ki vagy te? – kérdezte az óriás, és szívét meg-
foghatatlan félelem szorította össze, és térdre 
borult a gyerek előtt. 

A gyerek pedig rámosolygott az óriásra és így 
szólt hozzá: – Egykor te játszani hagytál en-

Gyakran halljuk, hogy sok mese valójában inkább felnőtteknek szól. 
Egyik kedvenc gyermekkori mesém, Az önző óriás esetében sincs ez másképp. Oscar Wilde 
(1854-1900), az ellentmondásos életű, előbb híres, majd hírhedt szerző számos művében 
mutatta meg a bűn sötét bugyrait, míg meséiben az angyali szépséget és jóságot jelenítet-
te meg. Az önfeláldozás, a szeretet, a barátság ereje elevenedik meg ezekben a csodálatos 
történetekben, amelyeket két kötetben A boldog herceg és más mesék, valamint a Gránát-
almaház című gyűjteményeiben jelentek meg. Meséit, ahogy sok író, elsősorban két kisfiá-
nak írta, és gyakran mesélte nekik őket esténként. Az önző óriás nekünk, keresztyéneknek 
különösen kedves történet, hiszen maga Jézus is megjelenik benne.
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60. számKUCKÓ  - Gyermeksarok

Virágvasárnapon (a húsvétot megelőző vasárnap) Jézus Jeruzsálembe való bevonulását ün-
nepeljük. Szamárháton vonult be Jeruzsálembe, sokan pálmaágat törtek, és azzal integet-
tek vagy ruháikat terítették le előtte, ahogy vonult befelé a városba.

Nagyhét: A nagyböjt utolsó hete, amelyik virágvasárnaptól nagyszombatig tart.
Az utolsó vacsora: Jézus és tanítványai az asztalhoz ültek, miközben ették a húsvéti va-

csorát, Jézus megszólalt: „Egy közületek elárul engem”. Júdás (az áruló) ezalatt az idő 
alatt sietett elárulni a főpapoknak, hol foghatják majd el Jézust. Vacsora után kimentek 
a házból. Jézus a következő szavakkal fordult feléjük és Péterhez: „Bizony elhagysz és 
megtagadsz engem”.

Nagycsütörtök: az Olajfák-hegyén történt elfogatását idézi.Jézus és tanítványai az olajfák 
hegyére mentek, a Gecsemáné kertbe. Jézus itt imádkozott Atyjához.

Nagypénteken Jézust keresztre feszítették, majd testét egy sziklába vájt sírboltba  
helyezték. A Sír bejárata elé nagy követ gördítettek és katonák álltak őrséget, nehogy 
valaki ellopja a holttestet. Vasárnap hajnalban az asszonyok látták, hogy a követ elhenge-
rítették a helyéről, az őrök pedig sehol. A sírbolt üres volt. Az angyalok így szóltak hozzá-
juk: „Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadott”. Húsvét Jézus 
Krisztus feltámadásának ünnepe. Az Ő kereszthalála és feltámadása a mi üdvösségünk!

NAgyHét és HúsVét

gem a te kertedben; de ma te jössz el velem az 
én kertembe, a Paradicsomba. 
És amikor a gyerekek aznap délután beszalad-
tak a kertbe, holtan lelték az óriást a fa alatt, 
amely telis-tele volt fehér virággal.”

Olvasásra ajánljuk: Jörg W. rademacher: 
Oscar Wilde (Magyar Könyvklub, Budapest, 
2001), Oscar Wilde: A boldog herceg és más 
mesék (Helikon, Budapest, 2015), Gránát-
almaház (Szukits, Szeged, 2010).

Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett
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„Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít.”  Filippi 4,13

2017. első heteiben az a megtiszteltetés ért, hogy a gyülekezettől meghívást kaptunk egy kis 
testmozgásra. A túrára imádsággal indultunk a Hódos imre Sportcsarnok parkolójából. 

A várt létszámhoz képest sajnos kevesebben, de annál nagyobb elszántsággal vágtunk neki a 
sétának. Az első pihenőnél túravezetőnk György testvérünk gondoskodott egy kis pótszilvesz-
teri koccintásról. Az erdőbe szinte csak mi voltunk; nem csoda, hiszen a hőmérséklet jócskán 
nulla fok alatt volt (-16Co). Számomra ismeretlen túraútvonalakat jártunk be. A kirándulás során 
láthattuk a pallagi erdő szabályos négyzetrácsos szerkezetét, illetve egészen közel voltunk a 
debreceni tv-toronyhoz és a nem annyira szép látványt nyújtó, de annál illatosabb teva „hát-
só” részeihez. érdekes jelenség volt a hó alatt meghúzódó homokbuckák, melyet Lajos test-
vérünk meg is örökített néhány fotón. A pallagi út egyik parkolójában Gyuri testvérünk ismét 
gondoskodott rólunk, terülj-terülj asztalkát varázsolt nekünk. Mindent összevetve nagyon szép 
élményben volt részünk.

Akik dacoltak a hideggel: Veres Jánosné Anikó, Karcza ildikó, rogovics Lajos, Orbán György, 
Veres János és Bíró Zoltán.

Bíró Zoltán


