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2. szám                 (Hegyaljai Kiss Géza 1938-ban indított gyülekezeti lapjának nevét felvéve)           2001. április 

Lelkészi Hivatal és Gyülekezeti terem: Debrecen, Kassai út 12. tel.:412-801 
 

Mit keresitek az élőt a holtak közt?” 
/Luk.24,6/ 

 
„ FÉLELEMMEL ÉS NAGY ÖRÖMMEL…” 

         /Mt. 28,10/ 
Húsvét ünnepén öröm és boldogság tölti be az emberek szívét. Benne 

van ezekben az érzelmekben az ünnepi készülődés hangulata, a tavasz várás 
izgalma, a sok kedves ismerőssel való találkozás lehetősége és az Isten dicsőítése 
utáni vágyakozás is. De Máté evangéliumában arról olvashatunk, hogy húsvétkor, 
a hét első napján, amikor a szent asszonyok hallják Jézus Krisztus feltámadásának 
hírét, „félelemmel és örömmel” sietnek vissza a többiekhez, hogy továbbadják 
azt, amit az angyal mondott nékik. 

Örömmel és félelemmel. Hogyan férhet meg-e két dolog egymás mellett? 
Örömüket értjük. De miért félelemmel is? Miért féltek? 

Mert valami egészen rendkívüli történt velük. Megmagyarázhatatlan, meglepő és megdöbbentő 
tapasztalatban volt részük. Az angyal szeméből – aki közli velük a csodálatos eseményt – nem evilági fény 
sugárzik, ruhája is a szentségnek és tisztaságnak vakító fehérségében tündöklik. Ehhez járul a föld megrendülése, 
ami jelzi, hogy az egész teremtett mindenséget megremegtető csoda történt: megtört a bűn és a halál hatalma. 
Mintha bástyák és falak omlottak volna össze, mintha valamilyen iszonyatos erődrendszer semmisült volna meg.  

Érezzük-e mi is, hogy húsvétkor, a hét első napján olyan esemény történt, amely megrendíti az emberi 
szíveket? 

Azóta is a hét első napja a vasárnap egy várva várt alkalom a keresztyén ember számára. A harang 
hívogató szava, a templomi istentisztelet, az áhítat, a hívők közössége, a felhangzó Ige mind ehhez a csodához 
kapcsolódik: Krisztus feltámadott! 

De húsvétkor minden még ünnepélyesebbé válik. 
Jertek hát, ünnepeljünk együtt, mert a mulandóság alá rekesztett világnak Jézus Krisztus feltámadása 

nyitotta meg az örökélet kapuját. 
Adjunk hálát az Úrnak, aki feltámadásának erejében akarja részeltetni az Ő Anyaszentegyházának 

tagjait. 
Dr. Szalkay Kázmér, lelkipásztor 

 
Reviczky Gyula 

FELTÁMADÁS 
 

Fakadnak már a virágok, 
Kiderül az ég, 
És a föld most készül ülni 
Drága ünnepet. 
Szíveinkben, mint a földön, 
Ma öröm legyen, 
Feltámadt az istenember 
Győzedelmesen! 
 
Akik tanait gyűlölték, 
Meg nem ölhették: 
Nem rejthette sír magába 
Égi szellemét. 
Mert égből eredt, s nem is volt 
Születése sem… 
Feltámadt az istenember 
Győzedelmesen! 

 

Aki tudja, mint töré fel 
Sírját a dicső; 
Aki látja, hogy a földön 
Minden újra nő; 
Gondoljon a feltámadásra, 
Mely örök leszen… 
Feltámadt az istenember  
Győzedelmesen! 

 
Adjatok hálát, s virágot, 
Tömjént hozzatok. 
Hallelujah! Hallelujah! 
Zengje ajkatok. 
Mert feltámadtok ti is még 
Valamennyien, 
Mint az istenember egykor: 
Győzedelmesen
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 2000. December 10.én emléklappal 
köszöntöttük tiszteletbeli presbitereinket az 
imateremben, szeretetvendégség keretében. 
Gulyás Jenő, Rezes Gyula, Szigeti Györgyné 
Piroska és Tóth Sándor tiszteletbeli 
presbitereink életére Isten áldását kérjük. 
 2001. január 21-28 között az egyetemes imahét 

alkalmain vettünk részt sokan a 
gyülekezetünkből Debrecen különböző 
felekezetű templomaiban. 
 Február 11-én gyülekezetünk presbiteri 

küldöttsége a Nagytemplomban tartott ünnepi 
istentiszteleten emlékezett a gályarab-
prédikátorok 325 évvel ezelőtt történt 
kiszabadítására. 
 Február 22-én gyülekezetünk nőszövetsége 

tartott megbeszélést az ezévi teendőkről, és a 
múltévi eseményekről. 
 Március 2-án a keresztyén nők világimanapján 

a debreceniek a baptista imaházban 

gyülekeztek össze. Árpád-téri szolgálattevők 
voltak: Kardos Dénesné, Kovács Józsefné, 
Marton Irén, Szilágyiné Asztalos Éva. 
 Március 23-25 között  Berekfürdőn 

nőkonferenciát szervezett a Tiszántúli 
Református Nőszövetség. Gyülekezetünket 
Harmathy Józsefné, Mező Ottóné és Szalkay 
Kázmérné képviselték. A konferenciáról 
beszámoló hangzott el a március 29-i 
bibliaórán. 
 Az árvízkárosultak részére felajánlott március 

23-i perselypénzünk közel 80.000.-Ft volt, 
amelyet a gyülekezeti pénztárból 90.000.-Ft-ra 
egészítettünk ki. 
 Templomunkról készült színes képeslap az 

istentiszteleti alkalmakon, illetve a Lelkészi 
Hivatalban kapható. 

 
 

 
 
 
 
„Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől: és 
a mely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek.”  

/Róm.13,1/ 
 
Az engedelmesség és a mások hatalmának elviselése 

részlet Kempis Tamás: Krisztus Követése c. művéből) 
 

• Igaz, hogy ki-ki szeret saját feje szerint cselekedni, és szívesebben hajlik azokhoz, akik úgy gondolkodnak, 
mint ő.  

• De ha Isten van közöttünk, úgy van rendjén, hogy néha a magunk tetszésétől is el tudjunk szakadni a 
békesség kedvéért.  

• Ki olyan bölcs, hogy mindent velejéig átlásson?  
• Ne bízzál hát túlságosan a saját véleményedben, hallgasd meg szívesen másokét.  
• Ha a te véleményed helyes, de azt Istenért elhagyva mást követsz, az nagyobb előmeneteledre szolgál.  
• Gyakran hallottam, hogy biztonságosabb hallgatni valakire, tanácsot elfogadni, mint adni.  
• Megeshetik, hogy ha mégoly helyes is valakinek a véleménye, az, hogy a máséba nem nyugszik bele, bár 

úgy követelné a józan belátás és az okosság, kevélységnek és nyakasságnak jele. 
 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT ANYÁK NAPJÁRA! 
 

(Ünnepi műsor: május 6-án, du. 16 órától, a családi istentisztelet 
keretében, a gyülekezeti teremen!) 

Anyák napi ima 

Mindenható Istenem! 

Köszönöm, hogy olyan édesanyát adtál nekem, aki megtanított engem 
legelőször is imádkozni. Áldd meg őt, és áldj meg minden édesanyát, akik az 
anyai méltóságban részesültek, és vállalták mindazokat a fáradalmakat, 
amelyeket értünk tűrni és szenvedni kellett. Óvd meg őket, ahogyan ők óvtak 
bennünket minden veszélytől. Lemondva minden kényelemről. Add, ó 

Istenünk, hogy minden édesanya a Te Szíved szerint nevelje gyermekeit! És áldd meg kérünk, a 
nagymamákat is, akik nekünk szüleinket felnevelték. 
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Növeld az édesanyánkban is, bennünk is a hitet, a reményt és a szeretetet, segíts, hogy soha el ne veszítsük ezt. 
Taníts meg arra, hogy Istenben bízva boldogok legyünk minden veszélyben, s hogy egykor a fényes égi hazában         
Veled együtt dicsőíthessük a teljes Szentháromságot.  Ámen 

 
Egy szülő monológja gyermekéhez /részlet/ 
 
Életet adtam neked 
de nem élhetem le azt helyetted. 
Taníthattalak, 
de nem kényszeríthetlek arra, hogy tanulj. 
Szabadságot biztosítok számodra, 
de neked kell számot adnod arról,  
hogy mire használod. 
Elvihetlek a gyülekezetbe, 
de nem juthatok hitre helyetted. 
Megmondom, mi helyes, és mi helytelen, 
de nem dönthetek helyetted. 
Tanácsot adhatok neked, 
De azt nem fogadhatom meg helyetted. 
 

 
 

Pokémon-bűvölet 
Azok a szülők, akiknek gyermekei Pokémon-
rajongók, vagy csak a tv-sorozat „élvezői”, jól teszik, 
ha alaposabban megismerkednek ezzel a megtévesztő 
játékkal. A Pokémon elnevezés a pocket monster – 
zsebszörny angol kifejezésből ered. A főhős egy Ash 
nevű fiú, aki a szörnyeket gyűjti, s a játékban az 
összes résztvevő végső célja mind a 151 pokémon 
megszerzése. Amelyiket a játékos megszerezte, azt 
utána edzenie kell oly módon, hogy megütközteti egy 
ellenfél pokémonjával. Az edzés küzdelmet jelent, 
melynek során brutális fegyvereket vetnek be, pl. 
borotvalapot, lángvetőt, különböző savakat. Néhány 
szó szörnyekről – a 151 szörny élén Mew és Mewtwo 
állnak. Mew, aki mindig is létezett nagyhatalmú 
mentális erővel rendelkezik, Mewtwo az ő 
másodpéldánya, az előbbi szemöldökéből klónozták, 
meg akarja szerezni a világuralmat. Minden egyes 

pokémon rendelkezik egy-egy speciális romboló 
tulajdonsággal. Pl. Hypno pszicho erőkkel támad 
ellenségeire, Kadabra fejfájást vált ki, Dragonair az 
időjárást befolyásolja, Psyduck pszichokinetikus 
erőket mozgósít, Aerodactyl fogazott karmaival vágja 
át áldozatai torkát...stb. Minden pokémon történet tele 
van furcsa rítusokkal, természetfeletti erőkkel és 
átváltozásokkal. Egyes figuráknak már a neve is jelzi 
ezt, pl. Abra és Kadabra. Sok pokémon pedig olyan 
„pszicho-tulajdonságokkal” rendelkezik, mint a 
hipnotizáló képesség vagy a gondolatolvasás. Ez a 
mese egy ezoterikus, mágikus világgal való 
kapcsolatteremtésre irányítja, tanítja gyermekeinket. 
Megtévesztés és antikrisztusi szellem rejlik végső 
soron mindezek mögött! 

 (az ethos 2001/1 cikke alapján) 

 
Imádság árvíz alkalmával 

Uram, eddig olyan magabiztosak voltunk, s most tehetetlenek vagyunk a ránk zúduló árral szemben. Eddig azt hittük, csak másokat érhet 
veszély, minket nem most be kell látnunk, hiába rakjuk a homokzsákot homokzsák mellé, hiába próbáltunk gátakat, vízelvezetőket építeni, a 
víz nagy erőkkel közeledik felénk. Urunk, mindenünk itt van, és védelmében semmit sem tehetünk! Benned bízunk! 

Még az özönvízből is megmentetted Nóét övéivel együtt. Közel sincs olyan hitünk, mint neki volt, de kérünk, ebből a csapásból minket is 
szabadíts meg! Áldunk azokért az emberekért, aki értünk is dolgoznak a gátakon, biztonságunkért is intézkednek, hogy ha szükséges, ki 
tudjanak menteni a veszedelemből. Köszönjük a modern eszközöket, a minket figyelő helikoptereket, a kétéltűeket, a modern 
hírszolgáltatást, melynek segítségével időben felkészülhettünk erre a csapásra. Urunk, légy Irgalmas hozzánk! 

Uram! Istenem Nem szívesen hagyom el otthonom, s mindenem, amivel eddig megáldottál, de ha úgy gondolod, hogy földi életem 
érdekében szükséges, engedelmeskedem! Most látom, mily nagy a hatalmad! S mily kicsi és kevés a mi emberi erőnk! Könyörgök a 
körülöttem lévőkért, hogy ezt a próbát el tudjuk szenvedni, hisz’ mi emberek, nem szállhatunk perbe Veled. Urunk, adj erőt, hogy Benned 
bízva elviselhessük ez a megpróbáltatást! Növeld ez által is a mi hitünket! Ámen. (Sándor Endre: Örömben és bánatban /Imakönyv/) 

Gyermekdal 
 
Jót kívánunk ma neked,
E napon, szép napon,
Legyen áldott életed
Gazdagon! 
A jó Isten napsugara
Árasszon fényt az utadra!
Énekünkkel köszöntünk
Boldogan.

Figyeljük meg Takács Roland III. osztályos,
általános iskolás tanuló rajzát! 

A nagyhét eseményeit szimbólumokkal jeleníti
meg. Virágvasárnap – pálmafák. A kép jobboldalán
nagypéntek  - három kereszttel. A kép előterében –
húsvét: a feltámadott Jézus keresztje helyét a szív
mutatja, a két lator keresztje még áll. A Koponya-
hegyen felállított keresztből az örök élet virágai
nyílnak. 

 
Dr. Szalkay Kázmérné, hitoktató

Húsvét - az örökélet forrása 
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Kapcsolataink külföldi gyülekezetekkel: 
A Szatmárnémeti  -Németi gyülekezet (Románia, Királyhágómelléki Egyházkerület) nevében Ábrám Sámuel 

református lelkipásztor meghívta gyülekezetünk 40 tagját 2001. májusára, anyák napjára. Szombaton indulunk, 
vasárnap jövünk vissza. Az autóbusz-rendelés és szervezés miatt már most kérjük a jelentkezőket! Magyar 
református testvéreinknek elsősorban lelki támogatásra, a felebaráti kapcsolatok erősítésére van szükségük. 

Veress István kanadai református presbiter – aki velünk együtt kirándult az erdélyi körúton, és beszámolt 
bibliaóránkon gyülekezete életéről – kedves köszöntést írt a gyülekezet tagjainak Torontóból. 

Az Ens-i református gyülekezet (Hollandia) lelkipásztora, Wim Bloemendaal és családja Heerenveen-be  költözött 
át, a város kb. 50 km-re északra fekszik Ens-től. Az Ens-i gyülekezet John Hidding iskolaigazgató útján továbbra 
is kapcsolatban kíván maradni gyülekezetünkkel. W. Bloemendaal 1999-ben szolgált templomunkban és tett 
látogatás gyülekezete tagjaival az Árpád-téren. 

 
KERESZTELÉSEK: 

 Név:   született: 
1. Kunkli Balázs Csaba  2000.10.05. 
2. Végh Zsombor  2000.02.17. 
3. Gál Adrienn   1986.10.15. 
4. Asztai Attila   1998.04.26. 
5. Orosz Emese  1972.07.30. 
6. Varga Ágnes   1985.02.27. 
7. Zsíros Anasztázia Erika   1985.10.28. 
8. Major Dóra Edit Katalin  2000.04.17. 
9. Tárnok Balázs Zoltán Dénes 1995.02.05. 
10. Tárnok András Ferenc József 1998.02.25. 
11. Rácz Janka   2000.07.05. 
 

„ Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, 
enyém vagy!.”/Ézsaiás 43,1b/ 

 
 

HÁZASSÁGKÖTÉS 
Kiss Ferenc ref.  és Erdei Hajnalka ref. 

2001.március 17. 
 
„Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és 
ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. 
Úgy hogy többé nem kettő, hanem egy test. Amit azért az 
Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza.” /Máté 
19,5-6./ 
 

TEMETÉSEK 
 Név életkor  lakcím 

1. Török János   80 év Db., Kassai út 82. 
2. Pásti Lajosné  

Csordás Irén  79 Db., Rakovszky u. 67. 
3. Tóth Józsefné 

Tóth Klára  69 Db., Kassai út 91. 
4. Haraszi Sándorné 

Szentmiklósi Anna 77 Budapest 
5. Regéczi Nagy Imréné 

Clauder Margit 99 Db., Csapó u. 98. 
6. Bacskai Antalné 

Jakab Ilona  78 Db., Csapó u. 104. 
7. Matkó Lászlóné 

Arany Mária  90 Db., Bajcsy-Zs. U. 41. 
8. Balogh Mihály 90 Db., Lugossy u. 1. 
9. Balogh Jánosné 

Deák Erzsébet 75 Db., Apafi u. 6. 
10. László Zoltánné 

Berczik Viola 72 Téglás 
11. Bíró Antal István 59 Db., Meszena u. 16. 
12. Lugosi Tibor  60 Db., Kassai út 66. 
13. Oláh József  82 Db., Bercsényi u. 33. 
14. Délczeg László 73 Db., Ótemető u. 37. 
15. Nagy István  88 Nagycsere 183. 
 

„Tebenned bíztunk eleitől fogva…” (Zsoltárok 90,1)

 
ADOMÁNYOZÓK 

 
 Kopjári Zoltánné Aranka 18.000.-Ft értékben 

úrvacsorai kis kelyhekre tett felajánlást, 
amelyeket először karácsonykor vettünk 
használatba. Így lehetőség nyílik kis és nagy 
kelyhek párhuzamos használatára  
 Kovács Józsefné Marika nemcsak pénzbeli 

áldozatot hozott, hanem saját keze munkájával 
több, mint 40 m. aranyrojtot varrt fel a 
gyülekezeti bordó bársonyterítőkre, amelyek a 
templomunkat és imatermünket ékesítik. 
 Kányási Istvánné Ilonka 100.000.-Ft-ot 

adományozott a gyülekezet céljaira. 
 

A GYÜLEKEZET NEVÉBEN HÁLÁS 
KÖSZÖNETET MONDUNK! 

„…a jókedvű adakozót szereti az Isten” /2 Kor.9,7/ 

ISTENTISZTELETI ÉS EGYÉB ALKALMAINK: 

Vasárnap: de.   9 óra, templom – istentisztelet 

Vasárnap: de. 9 óra, gyülekezeti terem – gyermek istentisztelet. 

Vasárnap: du. 16 óra, gyülekezeti terem – istentisztelet 

Csütörtök: du. 17 óra, gyülekezeti terem – bibliaóra 

Péntek: du. 18 óra, lelkészi hivatal – ifjúsági Bibliaóra 

Hétköznap: de. 8 óra, gyülekezeti terem –reggeli istentisztelet

Szombat: de. 9 óra, lelkészi hivatal – konfirmáció előkészítő 
                                                     (jelenleg 9 fő) 

♦ Cserkészfoglalkozások: pénteken, 17 órától az  
Apafi u. 60. sz. alatti cserkészotthonban 

♦ Presbiteri bibliaóra: minden hónap első csütörtökén, du. 
17 órától a gyülekezeti teremben 

♦ Családi istentisztelet: minden hónap első vasárnapján, 
délután 16 órától a gyülekezeti teremben 

♦ Csigatészta készítés: minden szerdán du. 13 órától a 
gyülekezeti teremben 

Köszönet illeti azokat a nőtestvéreket, akik lapunkat cikkekkel gazdagították: Dürgőné Ilonka nénit, 
Horváth Attilánét, Kovácsné Marika nénit, Dr.Vadnay Györgynét! 

Szerkesztette: Szilágyiné Asztalos Éva
Felel�s kiadó: Dr. Szalkay 


