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12. szám                                                                                                                                         2003. december. 

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

 
 

KARÁCSONY A CSALÁD ÜNNEPE 
 

Az Újszövetség többféle ünnepről tudósít. Ezek között 
talán a legismertebb a Páska /Urunk utolsó vacsorája/, 
amelyet az egyiptomi fogságból való szabadulás emlékére 
ünnepelt az ószövetségi nép. Ehhez kapcsolódott az ún. 
kovásztalan kenyerek ünnepe. /Lk.22:1, Mt. 26:17./ 

Az ünnepek között a leglátványosabb a lombsátrak 8 napos 
ünnepe volt. Már „az első nap estéjén a templomot az 
asszonyok pitvarában elhelyezett 50 láb magas fáklyatartóról 
világították ki, s vallásos jellegű fáklyatáncot adtak elő 
…mialatt a papok a grádicsok énekeit énekelték.” 

Ekkor emlékezett a nép arra, hogy a pusztai vándorlás 
során – amidőn a sátrakban laktak – Isten kegyelmesen 
hordozta az Ő választottait. Ezek a napok szolgáltak a 
gyümölcsszedés és a szüret áldásaiért való hálaadás alkalmául 
is. /Jn. 7:37/ 

Mindegyik ünnep – az itt nem említettek is – eredetét tekintve az ószövetségi időkből 
származott és az egész nép részvételével folyt.  

Az első igazi újszövetségi ünnepről az evangéliumok legelején olvashatunk, mely viszont egy 
bensőséges családi ünnep. 

Ez a KARÁCSONY. 
Mária és József életében a gyermek – az Úr Jézus – megszületése döntő fordulatot hoz. Mária az 

angyal által hirdetett isteni kijelentésből tudja, hogy megszületendő gyermeke „…szentnek hivatik, 
Isten Fiának.” /Lk. 1:35/ 

József hasonló módon, angyal által kapja a kijelentést „hogy …ne félj magadhoz venni Máriát, a 
te feleségedet mert ami benne fogantatott a Szentlélektől van az” /Mt. 1:20/b/ 

De mégis, ők most a szülők boldog izgalmával és szent felelősségével egy gyermeket várnak, 
akiről ugyan azt a kijelentést vették, hogy „Ő szabadítja meg az Ő népét annak 
bűneiből…”/Mt.1:21/, de ez az ő emberi várakozásukat, érzelmeiket nem befolyásolja. S aztán 
megszületik a gyermek, s a Biblia elénk adja a világ legelső, legbensőségesebb, legszebb és 
legboldogabb karácsonyát. 

A karácsony csillagragyogása és angyaléneke mellett Mária és József történetében megismerjük 
a karácsony igazi örömét, ami nem más, mint Isten kijelentésének elfogadása.  

Mária és József különös kijelentést kap: a megszületendő gyermek Isten Fia, a Megváltó. 
Az angyal nekünk is hirdeti: született néktek a Megváltó. 
Karácsony csak Jézus Krisztus által van. Jézus Krisztus magasztalásával válhat a karácsony 

valóban ünneppé. Nélküle lehet fenyőfa ünnepély, nélküle lehet a szeretetnek és az ajándékozásnak 
az ünnepe, nélküle lehet a család összejövetelének ünnepe, de igazi karácsony csak Vele 
lehetséges. 

Imé az ajtó előtt állok és zörgetek…. 
Zörget a mi szívünkön is, hogy meghalljuk hívó szavát, az Ő nagy családjának, az Egyháznak az 

igazi karácsonyára, a templomba. 
Dr. Szalkay Kázmér 
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Néhány gondolat karácsonyra az ifisektől 
 
Liszka Noémi: Karácsonykor megajándékozzuk egymást, a szülők ajándékot vesznek 
gyermekeiknek, mindenki boldog a karácsonyfa mellett. Ez az ajándékozás emlékeztet 
bennünket arra, hogy Isten az első karácsony alkalmával megajándékozta az emberi világot, a 
legnagyobb ajándékkal: egyszülött Fiával, hogy minden ember örvendezzen. Jézus feláldozta 
magát érettünk, így mi is elnyerhetjük az örök életet. Erre a két napra, akik egész évben 
veszekedtek egymással, kibékülnek. Talán mi is más szemmel tudunk nézni azokra az 
emberekre, akik megbántottak bennünket. Ha nem is nagy dolgot ajándékozunk, egy mosoly, 
egy kedves szó nagy ajándék lehet.  
 Adja az Úr, hogy ez a karácsony is szeretetben és békességben teljes legyen, és 
kívánunk mindenkinek kellemes ünnepeket!  
 
Tóth László: Sajnos eléggé elüzletiesedett ez az ünnep. A „Mit veszel karácsonyra?” kérdés 
sokszor elhangzik a barátok között. Az áruházak tele vannak 
akciókkal, mi pedig csak kapkodjuk a fejünket. Minél 
drágább, minél szebb legyen az ajándék. Aztán szégyenkezünk 
kicsit, ha a másik többet, csillogóbbat kapott. Rohanunk és 
megfelejtkezünk az ünnep eredeti jelentéséről. 2003 évvel 
ezelőtt nagy ajándékot kaptunk, nem csillogott, nem volt 
becsomagolva aranypapírba, de drága és értékes ajándék volt: 
Jézus. Reményt kaptunk a bűnbocsánatra. A békéről és 
szeretetről szóljon ez az ünnep, ne pedig az ajándékdömpingről. Boldog karácsonyt! 
 
Tóth Nándor: Ha azt hallom, hogy karácsony, a békesség, szeretet, törődés, család szavak 
jutnak az eszembe. Karácsonykor összeülnek a családok egy közös ebédre, és megbeszélik az 
elmúlt év fontosabb történéseit. A messzebb élő rokonokat is meglátogatják. Kis 
meglepetéseket készítenek egymásnak. Mindenki boldog.  Sajnos sok ember ilyenkor sem 
tudja félretenni vitáit. Gondoljunk bele, hogy Istennek mennyi veszekedést kell látnia, és 
megbocsátania. Tegyük mi is ezt. Az új évre pedig fogadjuk meg, hogy békességben élünk 
majd. 
 
 

Tíz éves nőszövetségi jubileum az Árpád téri 
gyülekezetben. 

 
A Tiszántúli Református Egyházkerületben 1992-
ben alakulhatott meg újra a Református 
Nőszövetség, több évtizedes kényszerű szünet 
után. Ezután sorra alakultak gyülekezeteinkben a 
nőszövetségek. A Debrecen-Árpád téri 
Református Egyházközség Nőszövetsége 1993. 
június 3-án alakult meg újból és a 10 év elteltével 
a Tiszántúl jubiláló nőszövetségeivel együtt a 
Nagytemplomban ünnepelt a nyári konferencián, 
2003. június 20-án. Itt mondtunk hálát Istennek a 
gondviselésért és köszönetet az egyházkerületi 
elnökségnek a határkő-jelző olkevélért, itt kaptuk 
ajándékba Ravasz László: Gondolatok c. írását. A 
konferencia témája a reménység volt, ezért a 
következő Igével köszöntötte az „Árpád tér” a 
résztvevőket: 
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„Mert csak én tudom mi a tervem veletek – így szól az Úr - : békességet és nem romlást 
tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” /Jer 29,11/ 
Az „Árpád tériek” azonban szerettek volna szűkebb körben is örvendezni annak, hogy tíz éve 
szolgálnak az Úrnak nőszövetségi keretekben. Erre került sor október 19-én, vasárnap a 
hálaadó napon. 
A délelőtti istentiszteleten a gyülekezet lelkipásztora, dr. Szalkay Kázmér hirdette az Igét, és 
imádságban adott hálát a tíz esztendőért. Utána a lelkész felesége, a gyülekezeti nőszövetség 
elnöke egy szál rózsával és az alkalomra készített könyvjelzővel köszöntötte az alapító 
tagokat /Asztalos Mihályné, Fodor Albertné, Kardos Dénesné, Kolozsvári Gáborné, Kövesdi 
Lászlóné, Szalkai Jánosné, Szigeti Györgyné, Teremy Ferencné/. Külön köszöntötte Kovács 
Józsefné presbiter asszonyt, Marikát, aki ugyan nem alapító tag, de munkája kiemelkedő a 
nőszövetségben, a gyülekezetben. 
Meghívott vendégeinket a délutáni istentiszteletre vártuk, szintén a templomba. A helybéli 
lelkipásztor köszöntése után Szécsi Andrásné nagytiszteletű titkár asszony hirdette az Igét, aki 
textusként a meghívón szereplő Igét választotta:  
”Jöjjetek, örvendezzetek az Úr előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt! Menjünk eléje 
hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval!”/95. Zsoltár 1-2. verse/ 
Beszélt arról is, hogy a nőszövetség kitartó munkája fontos a gyülekezet életében. Vannak 
nőszövetségek, amelyek lelkesen megalakultak annak idején, de nem jutottak el a 10 éves 
évfordulóig, mert megszűntek. 
A helyi nőszövetség tagjai az istentisztelet után virágcsokorral köszöntötték az igehirdető 
Szécsi Andrásné egyházkerületi titkárt, dr. Gaál Botondné dr. Czeglédy Mária főtiszteletű 
asszonyt, az Egyházkerületi Nőszövetség elnökét, Rácz Lászlóné nagytiszteletű asszonyt, az 
Egyházkerületi Nőszövetség pénztárosát, és dr. Szalkay Kázmérnét, mint alapító tagot. A 
vendégek bibliai Igével fejezték ki jókívánságaikat. A debreceni testvér-nőszövetség, 
Kistemplom-Ispotály gyülekezete nevében Papp Tiborné nagytiszteletű asszony, az Árpád téri 
presbitérium nevében Pálfi Antal gondnok úr mondott köszöntőt. 
Dr. Szalkay Kázmérné elnök rövid beszámolójában, „rendhagyó” összefoglalójában 
elmondta, hogy munkájuk célja az evangélium hirdetése szóban és tettekben, a gyülekezet 
erősítése három fő területen: misszió, szeretetszolgálat, határon túli magyarokkal 
kapcsolattartás. Mindehhez az erőt Istentől kapják, akihez imádságban fordulnak. Az „Árpád 
tériek” ünnepén ezért is szólt mind a négy szavalat az imáról: 

- Ismeretlen szerző: Úgy szeretek a templomba járni /szavalta: Kovács Józsefné 
presbiter/ 

- Reményik Sándor: Mindennapi rózsáinkat /Horkai Anna 3. osztályos iskolai tanuló/ 
- Czeglédy Sándor: Fohász /Kovács Józsefné presbiter/ 
- Reményik Sándor: Sóhaj a mindenségért /Vasas Katalin főiskolai hallgató, Kígyós-

Kárpátalja/ 
A nőszövetségi tagok bizonyságtétele az alkalmilag alakult énekkar soraiból zengett: „Jézus, 
te égi szép tündöklő fényű név…neved magasztalom”. 
Az ünnepség fényét Huga Sándor kántor úr orgonajátéka emelte / J.S. Bach: A-dúr 
Preludium/. 
A templomi ünnepség a Himnusz éneklésével zárult. 
Az elnöknő mindenkit meghívott az imaterembe, a szeretetvendégségre. Aki nem jött el, 
bánhatja, mert az ünneplőket, a vendégeket sok fáradsággal készült finomság várta, amely 
mind az Árpád téri asszonyok konyhaművészetét dicsérte. A gyülekezet elnöksége a 
„születésnapra” új konyhabútorral lepte meg a gyülekezeti konyhában forgolódókat. 
Köszönjük a csigatészta-készítők körének és az adománytevőknek a segítségét, Stefanoviczné 
Ibolyának az ünnepi meghívó elkészítését, köszönjük mindenkinek, aki kivette részét önként, 
jó szívvel a munkából Isten dicsőségére. Köszönjük mindenkinek, aki elfogadta 
meghívásunkat: „Jöjjetek, örvendezzetek!…” 

Dr. Szalkay Kázmérné, a gyülekezeti nőszövetség elnöke 
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Kopjári Zoltánné 
Szereteted 

 
Megint megmutattad, hogy szeretsz,  
Hogy lépésről-lépésre mindig vezetsz. 
Felveszed apró gondunk és bajunk, 
Átveszed testi, lelki nyomorunk. 
Kapaszkodóján gondnak, bajnak, búnak, 
Öreg, kopott szívem megint föladta, 
De újból meggyógyított szent akaratod,  
Hogy itt tartottál, tudom, célja van. 
Mutasd meg, mit akarsz általam tenni, 
Tégy alkalmassá, hogy tehessem azt. 
Szereteted parancsa hajt, 
Dicsőség szent nevednek, mindenkor áldalak.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A tíz szál gyertyás torta volt a szeretetvendégség utolsó fogása 
 

 
 

        Veres István üdvözlete Torontóból 
 

Karácsonyi ének 
 

Mért fekszel jászolban, ég királya? 
Visszasírsz az éhes barikára. 
Zenghetnél, lenghetnél angyalok 
közt, 
mégis itt rídogálsz, állatok közt. 
Bölcs bocik szájának langy fuvalma 
jobb tán mint csillag-őr szele volna? 
Jobb talán a puha széna-alom, 
mint a magas égi birodalom? 
Istálló párája, jobb az neked, 
mint gazdag nárdusok és kenetek? 

Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt: 
kezed csak bús anyád melléért nyúlt... 
Becsesnek láttad te e földi test 
koldusruháját, hogy fölvetted ezt? 
s nem vélted rossznak a zord életet? 
te, kiről zengjük, hogy "megszületett"! 
Szeress hát minket is, koldusokat! 
Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat. 
Csengess éjükön át, s csillantsd elénk 
törékeny játékunkat, a reményt. 

Babits Mihály 
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 November 2-án családi istentiszteletet tartottunk, 
melyen 15 gyermek és fiatal vett részt szüleivel, 
valamint 8 gyülekezeti tag volt jelen. 
 November 3-án az Önkormányzat elkezdte a 

toronyórák javíttatását, amely a mai napig 
folyamatban van. A munkát Andréssy György mester 
kapta meg. 
 Halottak napja alkalmából a templomalapítók 

nyughelyének, a Vecsey-Bruckner sírnak a kertészeti 
rendbetételét végeztettük el. 
 November 9-én az új borért való hálaadás alkalmából 

megterítettük az Úr asztalát. 
 November 12-én a nyári szünet után újra elindult a 

csigatészta-készítés. 
 November 15-én Egyházmegyei Közgyűlés volt, 

melyre a gyülekezet lelkipásztora és gondnoka volt 
hivatalos. 
 November 15-én a Debreceni Református Kollégium 

Gimnáziuma meghívta a lelkészházaspárt a szalagtűző 
ünnepélyre. 
 November 16-án teadélutánt tartottunk a gyülekezeti 

Nőszövetség rendezésében, melynek során 
kiértékeltük a jubileumi ünnepséget, majd Kardos 
Dénesné számolt be a berekfürdői bibliaiskoláról. 
Elhatároztuk, hogy a karácsonyi előkészületek miatt 
legközelebb 2004. január 11-én lesz teadélután. A 
gyermekmissziót szívükön viselő nőtestvérekre sok 
munka vár: karácsonyi ajándékcsomagok készítése, 
fenyőfa díszítések, karácsnyi műsor szervezése. 
Ugyancsak nőtestvérek végzik hűségesen a 
gyülekezeti karácsonyi ünneplésének előkészítését: az 
adventi koszorúk elkészítését, a karácsonyi 
istentiszteleti rend és köszöntés borítékolását, 
címzését, az Úr asztala megterítését úrvacsorához. Az 
adventben megsokszorozódik a családlátogatás és a 
csigatészta rendelés is. 
 November 18-án a Kördáma Egyesület szervezésében 

Schmitt Pál előadása hangzott el a Dóczy 
Gimnáziumban, amelyen Kunszabóné Dancs Edit 
igazgatónő mondott köszöntőt. 
 November 20-án, a csütörtöki bibliaórán a 

gyermekekért imádkoztunk a Gyermek Világimanap 
alkalmából. Ezen az istentiszteleti alkalmon 13-an 
vettünk részt. 
 November 21-én dr. Szalkay Kázmérné megtisztelő 

meghívást kapott a Karácsony György utcai Óvoda 
fennállásának 30. éves jubileumi ünnepségére, ahol 
hittanoktatást végez a kicsik között 1995 óta. 
 November 21-én a hivatalos engedélyek birtokában 

megkezdődtek a templomi mellékhelyiségek 
kialakításának munkálatai. A kivitelezést a Vízmű Rt. 
és Nagy Imre vállalkozó végzi. 
 November 22-én, a dr. Nagy Mihály főgondnok 

vezetésével megtartott egyházmegyei gondnoki 
értekezleten Pálfi Antal gondnok, és dr. Szalkay 
Kázmér lelkipásztor vett részt. 

 November 22-én Presbiterképző tanfolyamon vett részt 
gyülekezetünkből Fodor Albertné és Kardos Dénesné 
 November 23-án, vasárnap délután tartotta a Debrecen-

Mester utcai gyülekezet új lelkipásztorának, Vincze 
Andrásnak beiktatását, és egyben búcsúztatta előző 
lelkipásztorát, Tóth Lajos nagytiszteletű urat. 
Gyülekezetünkből többen részt vettek a két és fél órás 
ünnepi istentiszteleten és az utána rendezett igen gazdag 
szeretetvendégségen az új parókia gyülekezeti termében. 
 November 28-én gyülekezetünkből sokan örömmel vettünk 

részt a területünkön felépült Főnix Csarnokban tartott 
„Történelem Főutca” rendezvényen. 
 November 29-én Egyházkerületi Zenei Nap volt a 

Kollégium Dísztermében, melyen dr. Szalkay Kázmérné vett 
részt. 
 December 6-án a Kistemplomban került megrendezésre az 

X. Ökumenikus Énekkari Találkozó. A rendezők felkérésére 
lelkipásztorunk hirdette az Igét. Az alkalmon részt vett 
Ispány Józsefné és dr. Szalkay Kázmérné. 
 December 7-én, a családi istentisztelet keretében az Ifjúsági 

Biblia Kör tagjai szolgáltak. A résztvevőket adventi terített 
asztal várta. Hagyományainkhoz híven, az asztal 
gazdagításához sokan hozzájárultak saját készítésű 
süteménnyel. 
 December 13-án, a Deák Ferenc  év keretében megtartott 

emlékünnepségen vett részt a lelkész házaspár és Zuggóné 
Tóth Ildikó a Debrecen-Felső-Józsai Református 
Egyházközség templomkertjében. 
 December 21-én, advent 4. vasárnapján a délelőtti 

istentiszteletünkön Géczy Tihamér ny. lelkipásztor hirdetett 
Igét, Vasas Katalin Somogyvári Gyula Karácsonyi legenda 
című versét szavalta. Dr. Szalkay Kázmér Nyírbogáton 
szolgált, a helybéli lelkipásztor meghívására. 
 2004. január 18-tól 25-ig Ökumenikus Imahét a 

Krisztushívők egységéért. Vezérige: „Az én békességemet 
adom nektek” /Jn 14, 23-31/ 
 Karácsonyi  legátusunk Vasvári Ágnes, IV. éves teológus 

hallgató, aki ünnep első napján délután, illetve ünnep 
második napján délelőtt és délután hirdeti az Igét 
gyülekezetünkben. 

 

 
 

Karácsonyi üdvözlet érkezett 
 

− Veress Istvántól, Torontóból, 
− a schüttorfi gyülekezettől, Németországból, 
− id. Karsay Géza ny. lelkipásztortól, Petrozsényból, 
− Ábrám Sámuel lelkipásztor úrtól, Szatmárnémetiből, 
− a hollandiai Ens gyülekezetétől, 
− Dr. Nagy Károly Marosvásárhely-Lőrincfalván élő 

lelkipásztortól, aki már többször tartott gyülekezetünkben 
bibliaórát, 

− Lipták Andreától és férjétől, akik Hollandiában élnek, 
− valamint több olyan lelkipásztortól, akik 

gyülekezetünkben vendégként szolgáltak. 
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KERESZTELÉS: 
 Név:   született: 
Kiss Balázs 1999.07.28. 
Mile Anett 1979.12.21. 
Takács Levente /felnőtt 
keresztség  és konfirmáció/ 

1978.02.16. 

Holecskó Attila 1997.11.23. 
Pallai Petra Erika 2003.04.13. 
 Karácsony 1. napján kereszteljük:: 
Varga Ákos 2003.02.04. 
Horváth Erik 2003.09.13. 
Fekete Ágnes 2002.11.16. 
  
„ Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, 
enyém vagy!” /Ézsaiás 43,1b/ 
 
 
 

TEMETÉSEK 
Név   Életkor(év)  Lakcím: 

Szilágyi Sándorné 
Lisztes Ilona 

74. Bátori u. 40 

Szikora András 63 Zöld s. u. 16. 
Kiss János Andrásné 

Réti Judit 
50 Bekecs u. 15. 

Nemes Imréné      
Czakó Katalin 

65 Rózsahegy u. 6. 

Kóti Sándor 71 Csapó u. 85. 
December 30-án lesz a temetése: 
Széll Lajosné           

Kiss Juliánna 
95 Dorogi u. 2. 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakariás és Erzsébet örvendezik Keresztelő János 
születésének. /Takács Roland , 6. osztályos tanuló rajza –

Zákány u., Hunyadi János Ált. Isk./ 

 
Adományozók 

 
 

A karácsonyi ajándékcsomagokba dr. 
Losonczy Endréné nyugdíjas tanárnő 
készítette a játékokat. 
 

 
ISTEN ÁLDÁSA LEGYEN A JÓSZÍVŰ 

ADAKOZÓKON! 
 
 

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. 17 óra, lelkészi hivatal – ifjúsági Bibliaóra 

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

♦ Nőszövetségi teadélután: minden hónap harmadik vasárnapján, 
du. 157 órától a gyülekezeti teremben 

♦ 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. 

 

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

BERUHÁZÁS A TEMPLOMBAN 
 

Az idei 2003-as évben Egyházközségünk
legnagyobb beruházása a templomunknak
vízvezetékkel és szennyvízcsatornával való
ellátása. Több mint 2 millió forintot áldoz erre
gyülekezetünk. Szerettük volna, ha már
Karácsonyra igénybe vehettük volna a
vizesblokkot, de ezt már csak január hónapban
tehetjük meg. Isten iránti hálaadással jelentjük,
hogy így a II. Világháború előtt épített
debreceni templomok közül a Nagytemplom
után a mi templomunk az első, amely ilyen
összkomforttal fogadja a híveket. Azt is
örömmel jelentjük, hogy ezzel egyidejűleg a
gyülekezeti terem konyhájába is bevezettük a
központi fűtést. 


