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Köszöntő

L
áttam a templomban, hogy újra előkerült a nagy 

adventi kocsikerekünk, jelezvén a nagy körforgást, 

többek között az ünnepek újra és újra ismétlődését.

Megvettük a belevaló gyertyákat is. Lajos bácsi meghozta 

a fenyőágakat, Éva már nyomtatja a rávaló igéket, az asszo-

nyok közben beszélik az időpontot, amikor összeállítják a 

tenyérnyi meglepetést, hogy aztán gondosan az úrasztalá-

ra helyezzék azt. 

Szépen érkeznek sorjában a karácsonyi újság cikkei is: van-

nak, akik begépelték a kézzel írott szövegeket, a szerkesztő 

majd átnézi stilisztikailag. Másvalaki nyomdakésszé va-

rázsolja, és megrendeli azt a megfelelő példányszámban. 

Legutóbb már 500 példányban! Eközben asszonyok szer-

vezik a kék vödrök összeállításának az idejét: néhányan 

már keresik azokat a testvéreinket, akiket meglepünk 

majd egy-egy vödörnyi szeretettel. Mindeközben kérdezik, 

mikor lehet már adakozni a meghirdetett fénymásolóra a 

kárpátaljai cigánymisszió számára. 

Keddenként szorgos kezek varrnak, készülnek az adventi vásárra. Kérdeztem a reggeli áhítatra járókat, hogy hova sietnek. 

A válasz: gondnok urat látogatjuk kettesével. Gyermekeink a műsorra készülnek, az ifi  is. Az eddigi két bibliaóra mellé ka-

rácsonyra megkaptuk ajándékba a harmadik bibliaóránkat is a 11 héten át tartó, kezdő alfa csoportunkat is 20 fővel! Egyre 

többet próbálnak a bábosaink is, hiszen 10 fellépés előtt állnak. Telefon kérdezik, hogy elkészült-e már az adventi molinónk, 

mert jönnének segíteni szombaton feltenni a templom falára. Látom rajtatok a készülődést, a tenni- és segíteni akarásotokat 

és az egymás iránt érzett szeretetet. Ezt látni két és fél év után is az én legszebb karácsonyi ajándékom. 

Pedig, hol van még a Karácsony?

Veres János, a gyülekezet lelkipásztora

AZ ÉN ÖRÖMTELI KARÁCSONYOM

Kedves testvérek! Presbitertársak! Kedves Árpád téri gyülekezet! 
A várakozás idejében szeretném megköszönni a nagytiszteletű urunknak és kedves 

feleségének, a gyülekezet azon tagjainak fi gyelmét, szeretetüket, törődésüket, akik 

ebben a nehéz időszakban segítenek engem és családomat. Köszönjük az összefogás 

erejét, a hitben való erősödést, hogy soha ne csüggedhessünk. Feleségem és én ma-

gam is egyre nehezebb helyzetbe kerülünk. Erőnk egyre jobban fogy, de minden nap 

érezzük, hogy Isten kegyelmében vagyunk. Meghallgatja könyörgésünket és érezhetjük 

szerető segítségét gondviselő jó Atyánknak.

Mi is nagyon várjuk a karácsonyi ünnepeket. Lelkiekben készülünk a Megváltó fo-

gadására, aki nem hiába áldozta fel bűneinkért drága életét. Az Ő eljövetele mind-

nyájunknak elhozta a szeretetben és hitben való megerősödést. Gyermek születik, mi 

emberek örülünk, mert az ártatlanság, a szeretet, az öröm és hála fénye ragyoghatja 

be a szíveinket. 

Ezek az utóbbi érzések vannak az én szívemben is, amikor kedves gyülekezetemre, a 

testvérekre gondolok.

Hálás szívvel köszönöm az érdeklődő telefonokat, a látogatásokat, a gondoskodó szeretetet, amit a testvérektől kapunk. 

Kívánom, hogy a karácsony üzenete mindenki szívébe beköltözhessen! Áldott, békés ünnepeket kívánok, és kívánom még azt 

is, hogy Karácsonyra, Jézus Krisztus eljövetelére mindenki ünneplőbe öltöztesse lelkét!

Istentől áldott, kegyelemben részesülő, szeretetben, hitben, békességben töltött ünnepeket kívánok a gyülekezetünk lelki-

pásztorának, és családjának, presbiter társaimnak és családtagjaiknak, valamint minden testvéremnek, és kedves család-

tagjaiknak.

Lakatos Lajos gyülekezetünk gondnoka

ADVENTI KÖSZÖNTŐ

ISTENTISZTELETI 
ALKALMAINK 
AZ ÁRPÁD TÉREN 

Advent – december 02. Igét hirdet: Kustár Gábor
Áldásos adventi istentisztelet de. 09 óra templom

Advent - december 09.     Igét hirdet: Vas Sándor
Adventi istentisztelet   de. 09 óra  templom

Advent - december 16.     Igét hirdet: Selyben Piroska
Adventi istentisztelet de. 09 óra templom

Advent - december 16.     Báb, ifj úsági előadás

Családi Advent  du. 16 óra imaterem

Advent - december 23.    Igét hirdet: Czapp József
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

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

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

��

KÖSZÖNET!

E
zúton tájékoztatunk mindenkit, hogy 2013-ban a 

fenntartói járulék mértéke (a gyülekezet fenntar-

tásának mértéke) 6000 Ft/fő összegre emelkedik. 

Az évente három alkalommal megjelenő gyülekezeti új-

ságunkba található csekken - ezen összeg - akár három 

részletben is befi zethető az adott esztendő utolsó napjáig. 

Természetesen a pénztárosunknál lehetőség van a szemé-

lyes befi zetésre is. 

Egyben nagy örömmel köszönjük meg, az ebben az esz-

tendőben is összegyűjtött pénzbeli adományokat, a fenn-

tartói járulékok rendezését, a céladományokat,valamint 

az Isten dicsőségére felajánlott összegeket. Szeretnénk 

megköszönni azt a sok kétkezi munkát is, melyet felaján-

lottatok mások megsegítésére. És köszönjük azt a sok-sok 

imádságot, mely emberi életeket változtatott, mentett 

meg, sorsokat terelt jobb irányba a lassan már mögöttünk 

álló esztendőben is.

A Debrecen -Árpád téri Református Egyházközség 
presbitériuma 
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Gyülekezeti kirándulásokGyülekezeti kirándulások

EGY EMLÉKEZETES NAP ROMÁNIÁBAN, A PARTIUMBAN!

Néhányan a gyülekezetből elhatároztuk, hogy az Alpokban 
levő néhány kisebb csúcsot meglátogatunk a közeljövőben. 
Ennek előkészülete volt a mátrai túra, melyet kezdetben 
csak néhány elszánt embernek terveztünk. A gondviselés 
úgy hozta, hogy egyre többen és többen jelentkeztek. Ennek 
eredményeképpen úgy nyolc gépkocsival és 40 fővel vettünk 
részt ezen a csodálatosnak mondható „őszi lombszínező tú-
rán.” Bizony, volt izomlázam, ennek ellenére megérte. 

Veres János 

„Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt.” (Ján 6,3)

Gyülekezeti kirándulás

Nagy izgalommal indultunk a nap talán utolsó napsugaras hétvégéjén a „Kékes” meghódítására. Még sötét volt a reggel, ami-

kor 8 autóval nekivágtunk a Mátrának. A Gyöngyösi erőmű mellett vezetett az utunk, és így érkeztünk  meg a lignitet szállító 

hangos futószalag mellett Mátrafüredre. Megérkezésünk után, innen indultunk el közös imádság után a cél felé: a Kékesre. 

Az első emelkedőnél már arra gondoltam, lehet, hogy  egy kicsit elhamarkodottan jelentkeztem erre a túrára. Ilyenkor szem-

besül az ember saját maga határaival, no és persze a plusz kilóival is. Mivel nem akartam megszégyenülni, mindig újra és újra 

talpra kellett állnom, és folytatni  a kaptatókat.  Így aztán igen jólesett néha meg-megpihenni. Ami viszont kárpótolta a nehéz 

terepet, az a gyönyörű táj volt, ami elénk tárult. Igaz az erdő már készült téli álmára, de a még beszűrődő napsugarak játéka 

mindent kárpótolt.

Amikor végre valahára felértünk a Kékes tetejére, egy kicsit megpihent a lelkünk is, a magunkkal hozott elemózsia is olyan 

jól esett. Ilyen jólesően már régen vettem magamhoz ételt. Egészségesen elfáradva, egy kevés pihenő után elkezdtünk leeresz-

kedni a hegyről. Azt gondolom, hogy mindenki jól érezte magát, és gazdagabbak lettünk egy szép nap emléklével.

Kívánom, hogy legyenek még ilyen kirándulásaink Isten segedelmével.

Juhosné Fórizs Éva

Itt 1954-ben konfi rmált ezen írás írója és ez is indította lélek-

ben Isten iránti hálára és szolgálatra. 

Kirándulásunk utolsó állomása a nyírbátori református 

műemlék templom volt, amely nagy áldozat árán újult meg. 

Tárnok Ferenc helybeli lelkipásztor számolt be a templom 

történetéről és a felújítás menetéről, majd az úrasztalánál 

imádkozott. A gyülekezet kirándulói énekkel dicsérték az 

Urat. Nagyszerű érzés volt, hogy a buszunk szinte templom-

má változott. Első megállóhelyünkön Veres János nagytisz-

teletű úr a Napi Igét olvasta fel, s imádkozott, hogy békével, 

szerencsével járjuk meg az utat. Felesége Anikó tiszteletes 

asszony énekekre tanított bennünket. Jóleső érzés volt, ami-

kor már hazafelé indultunk Nyírbátorból, és a buszban a 

napi fáradtság és sok élmény után elcsendesedtünk, majd fel-

csendültek gyönyörű hozsannánk dallamai, s ezek között is 

„Az Úr csodásan működik” című. Ezt éreztük hálás szívvel a 

nap sok-sok élményével meggazdagodva, midőn kiszálltunk 

a buszból.

A sikeres útért köszönet a lelkészházaspárnak és mindazok-

nak, akik a szervezésből kivették részüket. Istené legyen a 

dicsőség érte. 

 Koós Csaba László
Nyugalmazott református lelkipásztor 

2012. 09. 15-én reggel 7 órakor az Árpád téri gyülekezet tag-

jai útnak indultunk Romániába, a Partiumba. Úticélunk első 

jelentős állomása Nagykároly volt, Károlyi Gáspár a híres 

első, teljes Biblia fordítójának a szülővárosa.

Itt meglátogattuk a Károlyi kastélyt, melyet a közelmúltban 

értékes Uniós támogatással újítottak fel. Gróf Károlyi Sándor 

családjáról, a rokonokról és a mögöttük lévő kortörténetről 

nagyon érdekes beszámolót hallgathatunk meg. Majd megte-

kinthettük a múltnak azokat az értékes tárgyait, amelyek két 

háború zűrzavarában is megmaradtak. De ki is volt az a gróf 

Károlyi Sándor?

A Rákóczi-szabadságharc nevezetes személyisége, II. Rákóczi 

Ferenc hadseregparancsnoka, a kuruc sereg fővezére, aki 

1711. május elsején Pálff y Jánossal, a magyarországi császári 

haderők főparancsnokával megkötötte a szatmári békét.

Utunk következő állomása Kaplony volt. Az ottani katolikus 

templom történetét a helybeli katolikus plébános ismertette, 

majd az altemplomban megtekinthettük a Károlyi család há-

rom ércből készült, dupla falu érckoporsóját, melyet Pozsony-

ban készítettek, amely sajnos azt is megörökítette az utókor 

számára, hogy az oroszok golyója belefúródott a koporsóba.

A harmadik fontos állomás Érmindszent /Adyfalva/ volt, 

Ady Endre szülőfaluja, ahol a költővel kapcsolatos emlékeket 

tekinthettük meg, például kéziratos verseit, versesköteteit. 

A nagyváradi újságíró múltjáról és a Léda és Csinszka irán-

ti érzett szerelméről szóló dokumentumokat is kiállították a 

házban. Majd visszaindultunk Szatmárnémetibe az ALCA-

PONE vendéglőbe, ahol magyaros és román ételek között vá-

lasztva bőséges testi ételekben részesültünk a lelki élmények 

után. Ezt követően a Szatmárnémeti-Németi református 

templomba vezetett utunk, ahol az ottani segédlelkész volt 

a vezetőnk (ezúton is nagyon köszönjük a pontos, részletes 

ismertetést). Megcsodáltuk a szépen felújított templomot és 

az imatermet, később pedig egy helyi presbiter élethű festmé-

nyeinek a tárlatát is. Lelkipásztorunk művészet iránti szere-

tete megnyilvánult abban is, hogy a segédlelkészt megkérve 

meghívta a testvérgyülekezetet és természetesen a presbiter-

festőt, hogy állítsa ki képeit Debrecenben, a mi imatermünk-

ben is (Árpád Galéria), hogy az Árpád téri gyülekezet tagjai 

is találjanak festményein keresztül művészeti élményekre. 

Szinte adva volt az alkalom annak a képkeretbe foglalt aján-

déknak az átadására, amely tartalmazta a testvérgyülekezeti 

szándék megerősítését, egyben szóbeli meghívást is ennek a 

látogatásnak a viszonzására.

Élményt jelentett ebben a templomban megjelennie e cikk 

írójának és feleségének, mivel 49 évvel ezelőtt innen indult el 

közös házaséletük útjára Isten áldásával. Felesége itt konfi r-

mált 57 évvel ezelőtt. 9-szer volt legátusa 1960-1963 között, 

emellett 3 nyáron keresztül szolgált ebben a templomban. 

Hálával énekeltünk a Szatmárnémeti templomban. Innen a 

németi segédlelkész kísért át a Láncos templomhoz. Ott az 

ottani segédlelkész fogadott és részletes templomtörténetében 

mutatta be a kívül belül szépen rendbetett műemlék templo-

mot, különös tekintettel a szépen megmunkált csillárokra. 
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Kiállítás az Árpád Galériában – Szilágyiné A.É

2012. október 14-én, a gyülekezeti teremben nyílt meg 

Répási Róza, rajztanár-festőművész „Az élő Isten háza” 
című kiállítása, mely még jelenleg is megtekinthető.

A pöspökladányi művész első önálló kiállítására 1972-ben 

kerül sor, a helyi Művelődési Központban, a második több 

mint 20 év után, 1993-ben került megszervezésre. Ezt aztán 

gyorsan  követte a többi önálló tárlat. Több országos és me-

gyei kiállításon is részt vett, többek között az évente meg-

rendezett Pedagógus Képzőművészet Országos Kiállításain, 

az Országos Képző- és Iparművészeti Társaság kiállításain 

vagy a debreceni őszi tárlaton. Répási Róza a közművelődé-

sért végzett kiemelkedő munkásság elismeréseként 1990-ben 

megkapta a Bessenyei György emlékérmet. 2007-ben Közép-

Dunántúli Régió különdíját nyerte el. Magyar rajztanárok 

országos egyesületének nívó díjában is részesült.

Újabb lépéseink egyike – Veres Jánosné Anikó

Sokan kérdezhetnétek, milyen újabb lépések? Hiszen már na-

gyon sokat léptünk előre. Most újabb nagy öröm ért minket, 

hiszen immáron hivatalosan is  a parókia homlokzatán a kö-

vetkező két felirat olvasható:

Árpád téri Református Gyülekezet, valamint Árpád Galéria. 

Ezzel  a  magunk részéről tudatjuk mindenkivel, hogy  a vá-

rosnak ezen a részén egy új szellemi erőtér kialakításán fára-

dozunk. Célunk nem kevesebb, minthogy jellemesebb, hitben 

elmélyültebb, és tudásban gazdagabb emberekké váljunk, és 

azzá segítsünk másokat is. 

A szeretet nem kerül semmibe! – Veres János

Sokat gondolkodtunk azon,  hogyan lehetne üzenni az Árpád téren élők, és a téren átutazó emberek számára. De nemcsak 

az üzenet tartalma okozott fejtörést, hanem az üzenet átadásának a mikéntje is. Azt kell mondanom, az ötlet a negyvenesek, 

fi atalokból álló bibliakörünk ötleteléséből született meg. Már tavaly szerettünk volna valamit lépni ebben az ügyben. Tettünk 

is valamit,  hiszen a gyülekezeti újságunk tavaly karácsonyi számának a címlapjára fel is került, de a dolog akkor, annyiban 

is maradt. Az idén újra felmerült a gondolat, de most tettek is követték. Üzenni szeretnénk az embereknek! Figyelmeztetni, 

elgondolkodtatni, az ünnepet kicsivel más színben feltüntetni, mint ahogyan azt megszoktuk. Szeretnénk kizökkenteni ma-

gunkat is a vásárlás sokszor kényszeres cselekedeteiből. A templomon található molinó advent minden napján ezt fogja üzen-

ni: nem az a gazdag aki sok mindennel bír, hanem aki sokat ad! Mert nem az az igazán nyomorult ember akinek a pénztárcája 

üres, hanem akinek a szíve. Ezért olvassuk a Bibliában, hogy „minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szíved...”

„Életút a párkereséstől a jól működő családikg” – Veres János
Csatlakoztunk  a Nagyerdei Gyülekezet kezdeményezéséhez, egy olyan általunk is támogathatónak vélt program-

hoz, mely embereken akar segíteni. Összekuszálódott emberi kapcsolatainkban ad eligazítást, és tanít azokban na-

gyobb felelősségre. Mindezt hozzáértő, szakavatott embereket felhasználva.

Közösségünk tagjai minden programhoz csatlakozhatnak, és kérünk is mindenkit éljen ezzel a lehetőséggel. Sőt, 

ajánlja azt másoknak is. A programok zöme a Nagyerdei gyülekezetben zajlik ugyan, mégis lesz két alkalom, amikor 

egy 5x8 órás tréning keretén belül szeretnénk segíteni: 1. Gyesen levőknek, hogyan vezet vissza az út a munka világá-

ba (előreláthatólag tavasszal indul) a csoport. 2. Házaspár tréning (előreláthatólag nyáron indul a csoport).

Jelentkezni bármelyik alkalomra a gyülekezet minden elérhetőségén lehetőség van! Ajánljuk mindenkinek a részle-

tes tájékoztatás végett a http://www.refnagyerdo.hu/ weblapot felkeresni. Köszönjük.
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Kultúrális élet

Kányádi Sándor: 

ÚJ ESZTENDŐ

Új esztendő, új esztendő,

nem tud rólad a nagy erdő,

sem a hó alatt a határ,

sem a határ fölött szálló

árva madár. 

Új esztendő, új esztendő,

nem volt a nyakadban csengő,

nesztelenül érkeztél meg,

lábad nyomát nem érezték

az ösvények. 

Csak a hold, az elmerengő,

csak a nap, az alvajáró,

jelezték, hogy újra megjő

éjfélkor az esedékes

új esztendő. 

Csak mi vártunk illendően,

vidám kedvvel, ünneplőben,

csak a népek vártak téged,

háromszázhatvanöt napi

reménységnek.

GONDOLATOK EGYHÁZKÖZSÉGÜNK 
IRODALMI MŰSORAIRÓL

T
estünk táplálása már-már rutin, a szükséges testi 

energiát ettől kapjuk. Az embereknek azonban a 

testi, fi zikai erőnlétén túl nagy szükségük van szel-

lemi, lelki támaszra, kapaszkodókra, és lelki “eledelre” is.

A mai világban – mindenki tudja –  sajnos megfogható, 

azonnal élvezhető „pillanat örömök” - után rohanunk.

Ezt az élményt persze kiegészítik más impulzusok is.

Számomra a művészet az, ami a lelki feltöltődést adta, a 

lelki megújulást mellett. 

Az irodalmi művekben a versekben olyan gondolatok 

érzések hatnak az olvasóra, hallgatóra, amit már ő is át-

élt, gondolt, de ilyen szinten mint a költők nem tudott 

megfogalmazni.

Az irodalmi estek fénykora az 1960-1970-es évek voltak.

Színészek, előadóművészek járták az országot, Debre-

cenben is élénk irodalmi élet zajlott,

amelynek én is élvezője, hallgatója voltam. Itt volt elő-

adó estje Mészáros Lászlónak, Kézdy Györgynek, Berek 

Katalinnak stb. Mára már országos szinten is, egyre ke-

vésbé működik.

Ezért örülök, hogy az Árpád téri gyülekezet tagjaként 

több évtizedes kihagyás után, volt alkalmam színvona-

las irodalmi élményben részesülni.

Volt Pilinszky János, és Reményik est...költői délután, 

Erdélyi Márta előadásában.

A versben a költő az érzéseit, gondolatait fogalmazza 

meg, a vers mint szubjektum, közvetíti, átadja azt a hall-

gatóság felé. Így egy különös kapocs, érzelmi állapot jön 

létre a mű alkotója és annak hallgatója között. A költők 

különböző módon, stílusban fejezik ki Istenhez való vi-

szonyokat hitüket, ezek közül az Istenes versek közül 

hallhattunk mi is egy-egy csokorral ezeken az esteken.

A művészet több fajtája is jelen van Egyházközségünk 

életében, ahol többlet táplálékot kaphat a lélek, gondolok 

itt a zenés Istentiszteleteinkre is.

Minden művészeti ág, alkotás más-más módon hat a be-

fogadóra, de a közös bennük, hogy megtisztulást hoz a 

léleknek és épp úgy mint nekem oly sokszor, remélem 

katartikus élményt is nyújt.

Köszönet ezekért az órákért a költőknek, akik az Istentől 

kapott talentummal jól bántak, az előadónak Mártának, és 

Veres János tiszteletes Úrnak a műsorok létrehozásáért.

Tamás Marianna

„Az ember azt nézi ami a szeme előtt van, az Úr nézi ami a szívekben van” (I.Sám 16,7)

Kultúrális élet

ÁRPÁD GALÉRIA 2012

A
z ÁRPÁD GALÉRIA keresett és talált egy olyan 

egyház közeli tematikai profi lt, amely jól kiegé-

szíti a városi galériák programkínálatát. Vázla-

tosan, tömören, ez az alábbi két fő gondolatkört jelenti:

A gyülekezeti teremhez, azaz a „hely szellemé-

hez” illő, aktuális ill. múltidéző, hit- és közösség-

erősítő témák.

A teremtett és az ember építette világ szépsége, 

harmóniája.

Az előbbihez kapcsolódott  Andics Árpád Holló László-

díjas fotóművész, tanár  „ZSINAT–100 ÉV–BEIKTATÁS”, 

utóbbihoz pedig Komiszár János Holló László-díjas festő-

művész, tanár „DEBRECENI SZÍNVIRÁGOK” című ki-

állítása.

Répási Róza Pro Urbe-díjas festőművész, tanár „AZ ÉLŐ 

ISTEN HÁZA” című tárlata  mindkét témakört magában 

foglalta.

A városnak ezen a részén nincsenek galériák. Mondhatjuk 

tehát az új kezdeményezést akár hiánypótlónak is, amely 

segít felerősíteni az Árpád tér centrumába – 100 éve – épí-

tett  református templom szellemi kisugárzását is.

Úgy gondolom, szerencsés volt a Déri Múzem Baráti 

Körének és Nt. Veres János lelkész úrnak a találkozása, 

hiszen a szakmai felkészültség, a közös segíteni és tenni 

akarás hamar valóra váltotta a terveket, álmokat. A gyü-

lekezeti terem kettős – élő hitéleti és művészetpártoló 

– funkciója pedig garancia a biztató folytatáshoz.

A templom rangja, ismertsége és a kiállító művészek 

elismertsége nyomán elmondhatjuk, hogy már az első 

kiállításokat fi gyelemmel kísérte a helyi média. Sőt a 

szomszédos megyék műsorfüzetei is közölték az itt meg-

nyílt tárlatokat, ami további színvonalas rendezvények 

megtartására kötelez.

Az az Árpád téri -újabb száz évet indító- hagyományterem-

tő szándék, amely a hitéleti, zenei,irodalmi és képzőművé-

szeti programok szorosabb összefogására irányúl, remélem, 

már a közeljövőben meghozza gyülekezet gyarapító-építő 

gyümölcsét.

Debrecen, 2012.11.26. 

Erdélyi Márta 
közösségszervező, 

LYRA művészeti csop.vezető
(Déri Múzeum Baráti Köre)

–

–
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Testvérgyülekezeti kapcsolatok Jubileum

KÉT GYÜLEKEZET 
– és az el nem múló szeretet, amely összeköti őket

Z
síl-völgye nem az egyik legismertebb, leglátogatot-

tabb része Erdélynek, de ha valaki eljut oda, csodá-

latos vidék tárul elé, sok szép élménnyel gazdagodik, 

szeretetteljes emberekkel ismerkedhet meg, és máskor is szí-

vesen látogat el a Déli-Kárpátok által körülvett vidékre.

1999-2004 között a Debreceni Református Hittudományi 

Egyetem teológusaként bekapcsolódtam az Árpád téri gyüle-

kezet életébe. Istentiszteleteken, valamint a lelkes kis ifj úsági 

csoportban (és csoporttal) szolgáltam, gyermek-istentisztele-

teket, iskolában hittanórákat tartottam. Nagy szeretettel gon-

dolok vissza az itt töltött évekre,  a gyülekezetre, a sok kedves 

emberre, és azóta is többükkel (idősekkel, fi atalokkal egyará-

nt) tartom a kapcsolatot. Jelenleg a tiszafüredi Bán Zsigmond 

Református Általános Iskolában, Óvodában szolgálok.

Zsíl-völgyében, Petrozsény nevű bányászvárosban születtem. 

Ott nőttem fel, ott végeztem el általános iskolai és gimnázi-

umi tanulmányaimat. Nagyon kedves számomra ez a vidék, 

ezért fontosnak tartom, hogy minél több ember megismerje.

2002 nyarán gyülekezeti kirándulást szerveztünk Zsíl-völgy-

ébe. A petrozsényi gyülekezettel vettük fel a kapcsolatot, 

így az ottani református családok biztosítottak szívélyesen 

szálláshelyet az Árpád téri vendégek számára. Sokfelé kirán-

dultunk együtt, megnéztük a környék nevezetességeit, sokat 

beszélgettünk, közös istentiszteletet, áhítatokat tartottunk 

Petrozsényban és a szomszéd városban, Lupényban. Ezeken 

az alkalmakon az Árpád téri ifi sek igés, verses műsorral szol-

gáltak. A mielőbbi viszontlátás reményében köszöntünk el 

egymástól.

A következő évben a petrozsényi gyülekezet nagy létszámú 

csoportja utazott Magyarországra. Csatlakoztak hozzájuk 

lupényi gyülekezeti tagok is. Mindkét gyülekezet lelkipász-

torra is jött, családjukkal együtt. Többen – és nem csak fi a-

talok – most jártak először Magyarországon. Az Árpád téri 

házigazda gyülekezet tagjai testvéri szeretettel fogadták őket. 

Tartalmas programot készítettünk elő az együtt töltött na-

pokra. Debrecenben kirándultunk, megtekintettük az au-

gusztus 20-i virágkarnevált. Voltunk Egerben és a Hortobá-

gyon. Mindennap együtt imádkoztunk, csendesedtünk el az 

Ige előtt. Örültünk, hogy számos éneket mindnyájan isme-

rünk, és örömmel énekeltük ezeket.

Azóta is sokan leveleznek egymással. Mindkét részről sok-

szor idézzük fel a kirándulások élményeit.

Az Árpád téri, illetve a petrozsényi gyülekezetbe egyaránt új 

lelkészcsalád érkezett azóta. Mindkét lelkész örömmel érte-

sült a két gyülekezet között kialakult kapcsolatról. A gyüle-

kezeti tagokkal együtt abban munkálkodnak, hogy ezt fel-

elevenítsék, szorosabbá tegyék annak a szeretetnek megélése 

által, amely el nem múlik, és mindenre elégséges.

Ehhez kérem én is Isten segítségét, áldását.

Áldott, szeretetteljes Karácsonyt és boldog új esztendőt kí-

vánok!

Liszka Noémi, lelkipásztor

2
012. október 6-án a presbitérium látogatást tett a Tég-

láskerti gyülekezetnél, amelyet a testvérgyülekezeti 

kapcsolatok ápolása céljából a püspöki hivatal jelölt ki 

számunkra partnergyülekezetnek.

Előzetes egyeztetés alapján került sor a Missziós Egyházkö-

zségben tett látogatásra.

A dombra épült templom már a Gázvezeték utcából látható 

volt, majd közelebb érve eltűnt a szemünk elől.

Csak közelebb érve tűnik fel újra a jellegzetes épület. Vas 

Sándor lelkipásztor és a presbitérium tagjai fogadtak ben-

nünket. Majd a kölcsönös bemutatkozás után bevezettek a 

templomba bennünket, ahol a nagytiszteletű úr vezetett kör-

be bennünket.

A templom felszentelésére 2005-ben került sor, melynek ter-

vezője Csete György és Dulánszky Jenő volt. A felszentelést 

Dulánszky sajnos nem élhette meg.

A dombon, amelyre épült, hatalmas tető ül, melynek szok-

nyája a földig ér, így az erdélyi fatemplomok formáit idézi. 

Csete szavaival élve: a toronytemplom, amely csillogó fém-

csúcsokban színes pikkely fedésben az egész jelenség telje-

sen meseszerű. A templom gyülekezeti tér, ahol a közösség 

az igehirdetés alatt egymást is látja. A középen elhelyezett 

úrasztalát a székek félkör ívben veszik körbe. Az egyben a fal 

szerepét is játszó tetőzet fehér színe oldja a szigorú rendet. 

A középső csúcson beáramló fény a kerek fém csilláron ke-

resztül áthatolva árasztja el fényességével a fém úrasztalát, 

amely üveglappal van fedve. Itt a fény az építészet részévé 

vált. A sík-falfelületet a gipszkarton burkolat rácsos szerkeze-

te oldja fel. A találkozási pontokban fémcsillagok láthatóak, 

amik az égboltot ábrázolják. A központi torony mellet talál-

ható 4 fi óktorony a 4 evangélistát jelképezi. A torony szag-

gatottan üvegezett csúcsai  a helyi múltat idézik. Emlékeztet 

az 1944-ben bombatalálat által hosszában kettészelt ispotályi 

templom tornyára. Az egész épület az ősi jurtákra emlékeztet. 

A templom alatt található a gyülekezeti terem, a lelkész lak és 

a parókia is. A templom bemutatása után közös éneklésre, és 

az igehirdetés meghallgatására került sor. Ezután megtekin-

tettük a gyülekezeti termet és a lelkészi hivatalt. A szeretet-

vendégség ideje alatt pedig megbeszéltük a gyülekezeteink 

közötti kapcsolattartást és a jövő évi terveket, melyek között 

szerepel a közös táboroztatás és más programok szervezése.

Tartalmas szép délutánt töltöttünk a gyülekezetnél, mely a 

kapcsolat felvételére, és a továbbiak építésére szolgált.

Rogovics-Fehér Lajos

TÉGLÁSKERTI  LÁTOGATÁS

SZATMÁRNÉMETI/SATU-MARE

G
yülekezeti kapcsolatunk a Szatmárnémeti-Németi 

Gyülekezettel már évtizedek óta rendszeres volt, 

amikor a gyülekezetünk történetének levéltári ku-

tatása közben Szalkay Kázmér lelkipásztor érdekes múltbeli 

eseményre bukkant. Az 1940-ben történt visszacsatolás örö-

mére az Árpád téri Gyülekezet és a Leányköre két selyem-

zászlót hímzett, amelyet népes delegáció adott át a Németi 

Gyülekezetben Hegyaljai Kiss Géza lelkipásztor vezetésével. 

Sajnos, a történelem viharában a zászlók elvesztek. /További-

akat ld. a „Magyar Kőszál” korábbi lapszámaiban!/ 

Szatmárnémeti a Partiumban található, Trianon óta a romá-

niai Szatmár megye székhelye. Az Árpád téri Gyülekezet 1982 

óta tartja a kapcsolatot a Németi Református Gyülekezettel. 

Küldöttségeink kölcsönösen látogatták egymást, mi mentünk 

25-en, ők lelkesebbek voltak, jöttek 40-en. 1990 előtt valóságos 

Kánaánnak tűnt Magyarország a romániai magyar testvéreink 

előtt, elsősorban azért, mert itt anyanyelvükön bárhol meg-

szólalhattak. Többszörös elnyomatásban volt részük: politikai, 

nemzeti és vallási megkülönböztetésben éltek. 

Több közös eseményre is szívesen emlékszünk. Például 1996-

ban a Magyar Reformátusok III. Világtalálkozóján Szatmár-

németiben ünnepeltünk, mint a Németi Gyülekezet vendé-

gei. Más alkalommal az Anyák Napját ünnepeltük együtt a 

szép németi templomban. Személyes emlékem, hogy ekkor 

kaptam lehetőséget, hogy előadásom után édesanyámat, 

mint a debreceni delegáció tagját virággal köszöntsem a 600 

fős gyülekezet körében.  Alkalmi énekkarunk örömmel ké-

szült a templomi szolgálatokra. Az ő énekkaruk – lelkipász-

toruk vezényletével  - magas színvonalon szolgált közöttünk. 

A Németi Gyülekezetbe Tőkés László királyhágómelléki 

püspök többször kapott meghívást, így vele is találkoztunk. 

A szatmárnémetiek mindig nagy-nagy szeretettel fogadtak 

be bennünket otthonaikba és szívélyes, magyaros vendéglá-

tásban részesítettek.  

Látogatásaink alkalmával megismerkedtünk a város és a 

régió történelmi nevezetességeivel: A Kölcsey Gimnázium, 

a Láncos templom, az akkor épülő szigetlankai templom, a 

szocreál lakótelepek, a Szamos partja, valamint a Petőfi 

emlékhely: Koltó, a Rákóczi-szabadságharc szomorú végét 

jelentő Nagymajtény, Nagybánya, a Károlyi grófok kasté-

lya Nagykárolyban, és a Károlyi család temetkezési helye 

Kaplonyban.

2003-ban az október 23-i forradalom ünnepén helyeztük el 

nemzeti lobogónkat  templomunkban. A zászló megáldását 

Ábrám Sámuel szatmárnémeti lelkipásztor végezte és a szat-

márnémeti asszonyok által hímzett szalagot a felesége kötöt-

te fel a zászlóra. 

Vannak, akik még most is leveleznek a testvérgyülekezet 

tagjaival. Gyülekezetünkben öt család Szatmárnémetiből 

települt át. 

Ábrám Sámuel lelkipásztor 2005-ben vonult nyugdíjba. 

Utódja Sipos Miklós nagytiszteletű úr lett. 2012. szeptember 

15-én az Árpád téri Gyülekezet látogatást tett a németi temp-

lomban, felelevenítendő a nagy múltú kapcsolatot, bízunk 

abban, hogy lesz folytatás.

2012. novemberében gyászjelentést kaptunk a következő 

híradással: „Nagytiszteletű Ábrám Sámuelné Dr. Sárközi Lídia 

életének 76. évében…átadta lelkét Jézusának. Mint orvos és 

lelkészné, élete önzetlen szolgálat volt.”  „Ama nemes harcot 
megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” 
(II.Timót. 4:7)

Dr. Szalkay Kázmérné

SKÓT KAPCSOLAT

A 
Debreceni Református Egyházmegye kezdeményezésére, 2011-ben csatlakozott gyülekezetünk a Skót Presbiteriánus 

Egyházzal való kapcsolatfelvételhez. Első alkalommal Veres János lelkipásztor beiktatásának alkalmával találkozha-

tott a gyülekezet az egyházmegyénél vendégeskedő skót küldöttséggel, illetve a gyülekezetünknél elszállásolt Tanner 

házaspárral. Liz és Stan Tanner a másnapi, 100 éves jubileumi istentiszteleten tolmácsolta a Dumfries-i St Mary’s-Greyfriars 

Egyházközség köszöntését.

A gyülekezet jelenleg a lelkészválasztás folyamatának elején áll: pályázatot írtak ki lelkészi állás betöltésére. A presbitérium 

a helyettes lelkész segítségével vezeti a gyülekezetet és munkálkodik a gyülekezet építésén. Október elején kaptunk hírt a 

Dumfries-i St Mary’s-Greyfriars Egyházközségtől, hogy határozattal erősítették meg azon szándékukat, mely szerint part-

neri kapcsolatot vennének fel gyülekezetünkkel és kérték, hogy mi is tegyük meg hasonló nyilatkozatunkat. E kérésre a 

Presbitérium 18/2012. számú határozatával írásban is megerősítette azon szándékát, hogy partnerkapcsolatot létesítsen a skót 

Dumfries-i St Mary’s-Greyfriars Egyházközséggel. A Skót Presbiteriánus Egyház Zsinatának jóváhagyása után, hamarosan 

hivatalossá válik gyülekezeteink kapcsolata. A kapcsolattól azt reméljük, hogy sokat tanulhatunk egymástól a gyülekezetépí-

tés területén. Honlapjuk meglátogatható a http://www.stmarysgreyfriars.org.uk/ címen.

Szilágyiné Asztalos Éva
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A SPORT - MINT ESZKÖZ

G
ondolom, mindannyian érzékeljük, hogy a Veres 

lelkészházaspár - céltudatosan tevékenykedve - mi-

lyen óriási energiát fektet be, és mozgósít a gyüleke-

zeti közösségépítésbe. Miközben mindannyian tudjuk, hogy 

egy gyülekezet alapját, erejét, az azon belül működő, élő ke-

resztyén közösségek (leghatékonyabban a 8-12 fős kisközös-

ségek) képezik, mégis a szántás-vetést még csak néhányan 

tudtuk segíteni. Ugyanakkor ebbe a fontos munkába már a 

„szárbaszökkenés” időszakában is egyre többen be tudtunk 

kapcsolódni, és hol van még az aratás.

Rendezvényeinknek örvendetesen nemcsak a száma nő, ha-

nem azok egyre sokszínűbbek és már az újszerű próbálkozá-

soknak is érezhető az áldásos, közösségépítő hatása. Emlékez-

tetőül nagyon szeretnék itt egy-két nagy érdeklődés mellett 

megrendezett rendezvényünket említeni, de ezekből 2012-ben 

olyan sok volt, hogy emiatt nem tehetem, mert a teljeskörűség 

mellőzésével bármilyen kiemelés igazságtalan volna.

És akkor, hogy jön ide a sport? Na jó, tudjuk, hogy focizni 

mindenki szeret - még a papok is -, így aztán azt még csak 

elfogadtuk, hogy „Kell egy csapat…”, de mi az a bowling? 

A gyülekezetünk egy része pedig már túrázni is volt a he-

gyekbe. Nem túlzás ez? - tehetnék fel többen a kérdést.  Mint 

sportoló, én erre csak elfogultan tudnék válaszolni, és lehet, 

hogy zavaromban még motyognék is valamit a puding pró-

bájáról. De a mi lelkészünk sportbarát és mint tudjuk, a sport 

mozgósító ereje felbecsülhetetlen. 

Miközben ő a közösség építésének kovászaként új dolgokon 

törte a fejét, az első Alfakörrel összekovácsolódott kis közös-

ségünk éppen azon a kérdésen elmélkedett, hogy: „Teszek-e 

valamit azért, hogy tagja legyek egy élő keresztyén közösség-

nek?”. Így történt, hogy volt motiváció, időzítés, találkoztak a 

gondolataink, néhányan gyakorlott sportszervezők vagyunk 

és ennek eredményeképpen a labdarúgással együtt a sport 

– mint eszköz – máris hangsúlyosabban jutott szerephez 

gyülekezetűnk életében. 

2012. január 7-én sikerült a Magyarországon még újszerűnek 

számító bowling sportággal  megismertetni gyülekezetünk 

azon kb. 35 tagját, akik részt vettek a Debreceni Egyetem 

Zákány utcai Campusán rendezett I. családi versenyünkön. 

Látszott, hogy egy-két kivételtől eltekintve a többség ekkor 

vett bowlinggolyót először a kezébe, majd a kezdeti stressz 

rövid időn belül átcsapott lelkesedésbe, és az eredmények is 

szépen javulni kezdtek. Szinte mindenki szeretett volna új-

rázni, de erre csak korlátozottan volt lehetőség, mert hihe-

tetlen gyorsan eltelt az a két óra, amennyi időre a négy pályát 

bérbevettük. Eredménynapló nélkül is emlékszem, hogy – a 

teljesség igénye nélkül – a nők között Bálint Ági, Juhosné 

Éva, Oláh Noémi, a férfi aknál Selyem Miklós, Szilágyi János, 

Szentesi Viktor, míg a gyerekeknél a Bálint és a Veres család 

tagjai igazán remek eredményeket értek el. Közkívánat volt 

a folytatás.

A II. bowling családi versenyre 2012.12.08-án 14 és 16 óra között 

fog sor kerülni a Campuson, melyre már a női és férfi  győztes 

részére készített, feliratozott vándorkupával készülünk. 

2012. 10. 22-én gyülekezetünk 33 tagjával a Mátrában tú-

ráztunk. A nyolc gépkocsival Mátrafüreden parkoltunk le, 

majd felgyalogoltunk Kékestetőre és vissza. Ragyogó időnk 

volt, sokat beszélgettünk, a túrát mindenki nagyon élvezte. 

Folytatását tervezzük a Bükkbe és a Zemplénbe, ill. Torda 

környékére, melyeken a gyengébb fi zikumúak is részt tud-

nának venni.

Ezen túl kerékpár túrát tervezünk a Vekeri tóhoz, esetleg két 

naposat a Tisza-tóhoz.

2012.12.30-án gyalogtúrát tervezünk a Köztemető 3. kapujától 

Pallagra és vissza. Indulás 9.00-kor. A túra hossza kb. 8 km és 

ideje kb. 4 óra. Részletekről később hirdetményt adunk ki. 

Rendezvényeinkre nagy örömmel hívjuk minden tagunkat, 

családtagjaikat, barátaikat és minden kedves érdeklődőt. Ezek-

hez szívesen veszünk bármilyen felajánlást, vagy javaslatot.

Mindenkinek jó egészséget és áldást, békességet kívánva:

Orbán György

MIÉRT ÉPPEN AZ „ALFA”?

T
alán nem vagyok egyedül azzal a gondolattal, hogy 

azért megyek vasárnapról vasárnapra az Árpád téri 

templomba, mert amit, és ahogyan Veres János tisz-

teletes úr az istentiszteleteken átad, és útravalóul ad, betölti 

és elgondolkodtatja az embert szinte egész hétre. Én a magam 

részéről majdhogynem iszom szavait. Mindig egy kicsit for-

mál, mindig egy kicsit talán jobbá leszek embertársaim, és 

remélhetőleg Isten számára is.

Tavaly már indult egy Alfa kurzus, amin a feleségem részt 

vett. Az akkori eseménysorozatot szinte titok övezte, így nem 

sokat tudtam meg, hogy miről is szól valójában. A kurzus 

eredményeképpen, avagy folytatásaként, a szerdai mellett 

elindult péntekenként is egy bibliaóra, úgymond az Alfa kur-

zuson már részt vettek számára. Péntek esténként sokszor 

jött úgy haza a feleségem, hogy milyen kár, hogy nem voltam 

ott, most sem hallottam az ott elhangzottakat. Hasonlóan, 

mint ahogy én magam is vélekedem a vasárnapi istentiszte-

letek után a kollegáimra, ismerőseimre gondolva. Ezekhez a 

bibliaórákhoz idővel csatlakoztam jómagam is. Az alkalmak 

egy-egy bibliai fejezetet közösen átbeszélve, sokszor rendkí-

vül izgalmasan, néha kissé magasröptűen, és ritkán elkalan-

dozottan alakultak számomra. Egy múltkori alkalom végén 

a tiszteletes úr megemlítette, hogy a múlt kedden elkezdődött 

egy újabb Alfa kurzus, és már első alkalommal is egy roppant 

jó hangulatú beszélgetés alakult ki a végére. Akkor úgy gon-

doltam, hogy következő kedden ennek én is részese szeretnék 

lenni. Egyrészt azért, hogy lássam „mi is ez az Alfa”, másrészt 

annyit már tudtam, hogy kezdőknek, alapvető dolgokról 

szól. Kedden ugyan egy kis bizonytalanság lett úrrá rajtam, 

de a feleségem is buzdított, hogy induljak bátran, meglátom 

nagyon jó lesz.

Ez az alkalom Jézusról szólt. Emlékszem, hogy egyszer édes-

apámmal, - akivel évente csak néhány alkalommal adatik 

meg, hogy találkozzunk,- egyszer mikor közösen elmentünk 

a templomba, szintén Jézusról szólt az istentisztelet. Mélyen 

él bennem, hogy akkor is áthatott az Ige, valamint apukám is 

megjegyezte, hogy jobbkor nem is jöhetett volna Debrecenbe. 

Az Alfa kurzuson végig az járt a fejemben, hogy ezt az elő-

adást mindenkinek hallania kellene. Érthetően, egyszerűen, 

fi atalos nyelvezettel, néhol humorosan, ugyanakkor meg-

indítóan tudtuk meg azt, hogy ki volt Jézus (mint ember és 

mint Isten), és miért küldte el Isten egyszülött fi át közénk. 

A projektorral vetített képek, az azokkal átadott gondolatok, 

bizonyos összefüggések megvilágítása, a végén pedig a feltett 

kérdések után, bizonyos vagyok abban, hogy mindannyiun-

kat mélységesen elgondolkodtattak és önmagunkba tekintés-

re sarkalltak a gondolataink. Bizonyára túlzásnak tűnhetnek 

a fenti szavak, de tolmácsolok két kérdést, amit mi résztvevők 

is megkaptunk: Lenne-e valaki, akiért életünket odaadnánk? 

Ugyanakkor lenne-e legalább egy személy, aki értünk életét 

adná? (Természetesen mindenki magának kellett válaszolnia.)

Ha a kedves olvasó is felteszi magának ezeket a kérdése-

ket, bizonyára némi fogalmat alkothat az Alfa kurzusok 

meghittségéről és mélységéről. Ugyanakkor ne feledjük: 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát 

adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen.” (Jn 3:16)

Az utóbbi alkalom, többek között a nyári istentiszteleteken 

már részletesen végigvett, lélek gyümölcseihez is kötődött. 

Mivel tudom, hogy mindegyik Alfa újat tud hozni az éle-

tembe, és gazdagítja az életszemléletemet, már alig várom a 

holnapi negyedik alkalmat, amikor is Veres Jánosné Anikó 

nagytiszteletű asszony remek főztjeinek áldozatos szeretet-

vendéglátása után lelkileg is táplálkozhatunk, és ez alkalom-

mal a Bibliáról szerezhetünk meg vélhetően jóval átfogóbb 

ismereteket, mint amivel eddig rendelkeztünk.

Bíró Zoltán

2012.12.30-án 
gyalogtúrát terve-

zünk a Köztemető 3. 
kapujától Pallagra 

és vissza. 
Indulás 9.00-kor. 

Túra hossza kb. 8 km 
és ideje kb. 4 óra. 
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3. Találd ki, hogy melyik árnyék 
tartozik a napkeleti bölcshöz!

14

Olvasósarok - ajánló KUCKÓ - Gyermeksarok

Csodát ígérő alkotások
Adventi vásárok, villogó karácsonyfadíszek enyhítik a téli napforduló 

környéki, hosszú éjszakák sötétjét. Illetve, ha van éppen kéznél, egy-egy 

szép adventi-karácsonyi novella is csempészhet fényt a sötétségbe.

Többen vállalkoztak már karácsonyi novelláskötet összeállítására, azon-

ban a Kálvin Kiadó nemrégiben megjelent, Karácsony ideje című kötete 

az egyetlen keresztyén szempontú válogatás – hangzott el november 28-

án Budapesten, az ELTE BTK területén lévő Könyvtár Klubban, a kötet 

bemutatóján.

Szöveg és a történelem szövete
A karácsonyt ünneplik a legtöbben a világon, sokan olyanok is, akik 

nem keresztyének. Adventi vásárok, villogó karácsonyfadíszek enyhítik 

a téli napforduló környéki, hosszú éjszakák sötétjét. Illetve, ha van éppen 

kéznél, egy-egy szép adventi-karácsonyi novella is csempészhet fényt a 

sötétségbe. 

„Első vizsgaidőszakomban egy irodalomvizsgára készülve pihenésképp 

adventi novellákat olvastam – csodát vártam ezektől az alkotásoktól” 

– emlékezett vissza a könyvbemutatón Jakus Ágnes, a Parókia Portál új-

ságírója. Mint mondta, karácsonykor egy csodatörténetre emlékezünk, 

amikor az Istenfi ú emberré lett. A felkészülés napjai helyett – különösen 

idén, amikor valójában csak három hétig tart az advent – inkább csak 

a háziasszonyok járnak ólomlábakon, és előfordulhat, hogy felkészülés 

nélkül zuhan ránk az ünnep, majd nyomtalanul el is múlik. A kötet tizenöt novellája adventtől karácsonyon át vízkeresztig 

ölelik át az időt, teret és a különböző társadalmi rétegeket, gazdag városi emberektől szegény földművesekig, a mai magyar 

valóságtól egészen a kétezer évvel ezelőtti betlehemi istállóig, így segítve az olvasókat nap mint nap hangolódni az ünnepre. 

„A magyar írók ajándéka, hogy a magukon átszűrt történetekkel segítenek közelebb hozni hozzánk az ember Jézust, aki a 

világtörténelem szövetének kiszakíthatatlan része, ahogyan mi is azok vagyunk” – tette hozzá Jakus Ágnes.

Novella mint munkaeszköz
A kötet szerkesztője, Bölcsföldi András a könyvbemutatón elmondta: meglepte a felkérés, hogy a könyvpiacon jelenleg létező, 

mintegy tizenkét hasonló kötet mellé egy tizenharmadikat állítson össze – keresztyén szemmel. A budapesti teológia spiri-

tuálisa életében összefonódik a lelkészség és az irodalom: minden útjára visz magával egy novellát, amelyet felolvas útitársai-

nak, hetvenhét magyar novellából álló válogatása pedig számos keresztyén fesztivált megjárt. Mint mondja, az ifj úsági mun-

kának is kiváló eszközei lehetnek ezek az alkotások, amelyek tíz-tizenöt percben, szemléletesen fejezik ki az ünnep lényegét. 

A kötetben szereplő tizenöt novellát mintegy kétszázötven-kétszázhetven műből választotta ki a lelkipásztor.

Megélhető ünnep
A könyvbemutatón a válogatás fő szempontjairól elmondták: színvonalas írásokat kerestek, amelyek amellett, hogy kapcsol-

hatók a karácsonyi ünnepkörhöz, keresztyén jelleggel is bírnak. Többek között ezért szerepel négy lelkész-plébános is az olyan 

híres szerzők mellett, mint Szabó Magda, Wass Albert vagy Tamási Áron. A kiválogatott művek nagy része tragikus véget ér, 

számos tematizál betegséget, nyomort, halált. Nem egyedülálló dolog a karácsonyt a tragédiával összekapcsolni, elég, ha csak 

Andersen kis gyufaárus lányára gondolunk. „A fény, a gazdagság szemben áll az ünnep megünnepelhetetlenségével. Nem 

a karácsonyi ajándék, hanem egy gesztus, egy esemény teszi megélhetővé, megünnepelhetővé a karácsonyt” – fogalmazott 

Bölcsföldi András. Hozzátette: nem véletlen, hogy egészen vízkeresztig tart a novelláskötet íve. Ez, és Bogárdi Szabó Eszter-

nek a könyvből kirepülő angyala jelzi: a Krisztus-történet nem fejeződik be karácsonykor. Tovább szövődik-íródik húsvéton 

és pünkösdön át napjainkig, mindennapi történeteinkig a második advent üzenete: az egykor testté lett Ige mai mindennap-

jaink valósága lehet, ha befogadjuk.

Bagdán Zsuzsanna
A beszámolót a Reformátusok Lapja december 9-i számában is olvashatják.

forrás: http://www.parokia.hu/hir/mutat/4065/

1. Segíts eljutni a pásztoroknak a jászolig!

2. Jézus születésének történetéből kiesett néhány szó. Illeszd vissza őket a megfelelő helyre, és meg-
ismerheted a történetet! Segítséget a Bibliában találsz, Lukács evangéliuma 2. részében.
 
Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. 
Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is…………….. , jegyesével, Máriával 
együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte 
elsőszülött fi át. Bepólyálta, és a ………….. fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok ta-
nyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a …………………mellett. És az Úr …………….. meg-
jelent nekik és ezt mondta: “Ne …………, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet:  ……………….. született ma 
nektek, aki az Úr ………………., a Dávid városában.  A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, 
aki …………………….. fekszik a jászolban.” 13És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik 
dicsérték az Istent, és ezt mondták: 14”Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön ………………………., és az 
emberekhez jóakarat.
    angyala  jászolba féljetek Krisztus   
    nyájuk  üdvözítő  békesség bepólyálva  Betlehembe

KARÁCSONY IDEJE
Magyar írók novellái Adventtől Vízkeresztig




