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Megérkezett a tavasz, újra virágba 
öltöztek a fák, a természet újjá-
születik. Elérkeztünk a Húsvét-

hoz. Bizonyára minden olvasónak eszébe 
jutnak színes húsvéti történetek a gyermek-
korából. Ezek közé az élmények közé tar-
tozhat a istentisztelet is, amikor az egész 
gyülekezet a virágokba „öltöztetett” temp-
lomban ünnepelte a legnagyobb ünnepet: 
Jézus Krisztus feltámadását. Ma, amikor a 
körülöttünk lévő világ reklámokkal, népi 
motívumokkal fedi el ezt az ünnep lénye-
gét, nehéz odafi gyelni a valódi tartalomra, 
pedig a Húsvét üzenete azóta is érvényes: 
megváltattunk drága áron. A feltámadásba 
vetett hit adjon nekünk örömöt az ünnep-
lésre ezen a tavaszon is. Áldott ünnepet kí-
vánunk! 

Tóth László
szerkesztő

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, creationswap.com, diyaotheos.
wordpress.com, mindmegette.hu, Rogovics-Fehér Lajos

IMPRESSZUM

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

Kedd 18.30-20.00: Bibliaóra 
Szerda 16.00-17.00: Bibliaóra

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

Péntek 19.00-20.30: Bibliaóra
18.00-20.00 apa fi úk foci a Dóczy gimnáziumban.

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

Havi alkalmaink:
Első kedd 17.30-18.30: Presbiteri bibliaóra

Fontos:
Lelkiismereti, hitéleti válság, 

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

Kassai út 12. szám alatt található irodánkban.

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

Köszöntő

KÖSZÖNTŐ HÚSVÉTI ÉS PÜNKÖSDI 
ISTENTISZTELETI 
ALKALMAINK 
AZ ÁRPÁD TÉREN 

2014.04.20. Húsvétvasárnap Igét hirdet: Veres János
Úrvacsorás istentisztelet de. 09 óra templom

Bábelőadás  du. 15.00 óra    gyül. terem
Vörös Valér és a tojások c. előadás, utána ünnepi tojásfestés

2014.04.21. Húsvéthétfő     Igét hirdet:  Veres Jánosné
Istentisztelet  de. 09 óra templom

2014.06.08. Pünkösdvasárnap Igét hirdet: Veres János
Úrvacsorás istentisztelet de. 09 óra templom

2014.06.09. Pünkösdhétfő    Igét hirdet: Veres Jánosné
Istentisztelet de. 09 óra  templom

��

Ezúton is szeretnénk megköszönni gyülekezeti tagja-
inknak felajánlásaikat. A református jelenlét további 
biztosítása érdekében tájékoztatjuk testvéreinket, hogy 
a presbitérium 7.000,-Ft/fő/év összegre emelte a fenn-
tartói járulék összegét. Ezen összeget az újsággal kapott 
csekken, banki átutalással, vagy vasárnaponként a temp-
lomban is be lehet fi zetni, akár több részletben is. Kérjük, 
hogy fi gyeljünk oda az emelés mértékére!  

A pesbitérium nevében: Veres János  lelkipásztor 
és Szilágyi János gondnok

KÖSZÖNJÜK!
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Meditáció

A mindmegette.hu portálon nézegettem húsvéti ételek után, csak jóval 
később vettem észre, hogy mennyire találó ez a cím. És valóban: mind 
megette! Az egész világon! Mit is? Azt, hogy a hit magánügy. Minde-

nütt ezt hallom, ahogyan habzsolják, és tele szájjal kérdezik csodálkozva: miért, 
nem az. 

Nem! A hit a te legszemélyesebb közügyed. Egyrészt Jézus maga küldi el 
tanítványait, hogy tanítsanak, és kereszteljenek. Másrészt pedig a hit hallás-
ból van. 

A mostani Húsvétra való készülődésünkben is egy dolog körvonalazódik ki. 
Sokak életében a hit most is csak magánügy marad! Jól kifőzték, szépen tálalják, 
mi meg mind megettük.

Mindenesetre több mint elgondolkodtató, hogy a legtöbbünknek a Bárány-
ból, csak a báránysült maradt meg Húsvétra. És már megkérdezni sem mer-
ném, hogy tudjuk-e, miért esznek Húsvétkor bárányt. Mert félek, hogy valaki 
azt mondaná rá: mert szeretik. Hogy ki mit hogyan szeret, na ez már valóban 
magánügy.

Veres János, lelkipásztor

MAGÁNÜGY

EGY 
„ELFELEDETT” 
ÜNNEP,
ami a „leglelkesebb” 
is lehetne. 

Érdekes, hogy míg a Karácsonyra (a család és a sze-
retet ünnepe) vagy a Húsvétra (a termékenység ün-
nepe) már rá sem lehet ismerni, addig a pünkösd-

del nem tud mit kezdeni a kereskedelem, a reklámipar, 
de még a világ nagy szabászai a dizájnerek sem. Persze 
lehet, csak annyi a magyarázat, hogy túl közel van még 
a Húsvét, és az embereknek már a nagy ki- és túlköl-
tekezések után már nem marad pénzük.
Szerintem máshol is lehet keresni az okot. Mégpedig 
abban, hogy  a pünkösd lelki dolog. Ezt pedig, mint 
ma bármilyen lelki dolgot, nagyon nehéz a piacra 
dobni. Hiszen az emberek nagyon nagy százalé-
ka még Pünkösdkor sem törődik a saját lelkével 
sem. 

Pedig Jézus így fi gyelmeztet: „SZÜKSÉGES 
NEKTEK ÚJJÁ SZÜLETNETEK”. Vagyis, aho-
gyan testben megszülettünk, meg kell születnünk 
lelkileg is.
Aki tisztában van vele, hogy nem csak test, hanem 
lélek is, az tudja igazán, minek a fontos ünnepe is a 
pünkösd. 

Veres János, lelkipásztor 3



Szolgálat

Illés Nikolettnek hívnak, és Kárpátalján születtem a Nagy-
szőlősi járásban lévő hármas határ közelében fekvő Nagy-
paládon 1996. január 7-én. Tanulmányaimat a nagypaládi 
Móricz Zsigmond Középiskolában kezdtem, majd 2011-ben 
a Péterfalvai Református Líceumban folytattam. Jelenleg a 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem elsőéves teo-
lógia-lelkész szakos hallgatója vagyok. Hogyan kerültem ide? 
Az egész akkor kezdődött, amikor még gimnazista voltam, 
mert ezen időszak alatt adtam át az életemet az Úrnak. Ezt 
követően többször kaptam elhívást a szolgálatra, de voltak 
kétségeim felőle. Sokat tűnődtem a pályaválasztáson, és azt 
mondtam magamnak, hogy a teológiához én még túl fi atal és 
talán alkalmatlan vagyok. De mint tudjuk, nem az én önfejű 
akaratom valósult meg, mert Isten ismét szólt hozzám igéjén 
keresztül: Ne mondd, hogy fi atal vagy, hanem menj, ahova 
csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok! (Jer 1,7b) Így 
elhívással megbizonyosodva jelentkeztem a DRHE-re.

Ezután nagy megmérettetésekkel kellett szembenéznem 
az ukrán emelt szintű érettséginél, ami egy ukrán anyanyelvű 
embernek is gondot okoz. Nagyon féltem, hogy mi lesz akkor, 
ha nem teszem le a vizsgát. Az Úr azonban itt is megmutatta 
hatalmát, és hogy Ő sokkal nagyobb az én problémámnál és 
átsegített a nehézségeken. 

Szeptemberben, mikor kezdtem az egyetemet, az sem volt 
egy leányálom. Kellett egy kis idő, míg sínen ment minden. 
Több gyülekezetet is felkerestem Debrecenben, de a legjob-
ban az Árpád téren leltem meg a helyem, és persze nem csak 
én. Barátokra és lelki társakra is találtam. 

Az ifi vel kapcsolatban… Tagja vagyok a nagypaládi 
nagyifi  csoportnak, ahol olyan sokat nyertem lelkileg, és ezt 
szeretném majd visszaadni az itteni ifi seknek is. Remélem, 
hogy szolgálatunk meghozza az eredményét, és persze nem 
a mi dicsőségünkre.

Szendrey Dávidnak hívnak, 1992. október 13-án születtem 
itt, Debrecenben. Lelkészcsaládból származom, rajtam kívül 
5 fi útestvérem van. Tanulmányaim nagy részét református 
iskolákban folytathattam, a vallásos dolgokkal egyrészt itt is-
merkedhettem meg, számos dolgot tanulhattam tanáraimtól. 
Egy évet jártam államilag fenntartott iskolába, ami azt jelenti, 
hogy itt hitoktatásban nem részesülhettem. Tapasztalataim 
szerint nem mindegy, hogy egy gyermek milyen iskolába jár, 
nem mindegy, hogy mit hall, mit lát. 2013-ban érettségiztem 
a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban. 
Érettségi előtt 2 évvel már eldőlt a szívemben, hogy lelkész 
szeretnék lenni. Ez nem csupán saját döntésem volt, hanem 
elhívást kaptam erre a hivatásra Istentől. Abban az időben 
elárasztottak az ígéretek és az elhívás. 2009-ben lehetőségem 
adódott, hogy elmehessek egy csendes hétre, és itt került sor 
az életem átadására Krisztusnak. Innentől kezdve, már nem 
csak az értelmemmel hittem, hanem a szívemmel is. Ezek 
az események előzték meg a teológiai tanulmányaimat. El-
sőéves teológus-lelkész szakos hallgató vagyok a Debreceni 
Református Hittudományi Egyetemen. Voltam több helyen 
is templomban, de az Árpád téri református gyülekezetben 
találtam otthonra. Nagyon szeretek ide járni. Lelkész úrtól 
kaptunk páran felkérést, hogy vezethetnénk az ifi t a gyüle-
kezetben. Hisszük, hogy az Úr akarata volt, hogy így legyen, 
ezért elvállaltuk ezt a szolgálatot. A korábban szerzett isme-
reteinkkel szeretnénk szolgálni körükben, lelki épülésükre, 
hogy egyszer majd vallást tehessenek a gyülekezet előtt a 
hitükről, mint a mi Urunknak a Jézus Krisztusnak hűséges 
katonái.

BEMUTATKOZNAK ÚJ IFJÚSÁGI VEZETŐINK
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Beszámoló

Gyülekezetünkben 
a keresztelői felkészítő 

felnőtteknek: 4 hét (heti 
egy alkalom)
gyermek keresztelés ese-
tén: 4 hét (heti egy alka-
lom a szülőknek)

Minkét esetben lehetőség 
van elvégezni az ősszel in-
duló 15 hétig tartó (heti 
egy alkalom), ingyenes alfa 
kurzusunkat. Témája: Mi az 
egyház? Kicsoda Isten? Mit 
tett értem Jézus?...

–

–

Konfi rmáció
Fiataloknak (13. évtől): 
szeptembertől-pünkösdig 
(heti egy alkalom).  
Nem megkeresztelt fi-
atalok a konfirmációi 
alkalmon lesznek meg-
keresztelve.
felnőtteknek, amennyiben 
már meg van keresztelve:  
7 hét (heti egy alkalom)
felnőtteknek, ha nincs 
megkeresztelve:  
kérjük elvégezni az alfa 
kurzust.

–

–

–

Esküvői felkészítő
- 7 hét (heti egy alkalom)
A házasság keresztyén értel-
mezésében van segítségünk-
re ez a kurzus.

Az alfa kurzus 
(kezdő kurzus) elvégzését 
minden esetben ajánljuk, 
még azoknak is, akik nem 
szeretnének a gyülekezethez 
csatlakozni, de szeretnének 
többet megtudni Istenről.

Új mérföldkőhöz érkezett az iskolai hitoktatás. Az önkormányzati iskolákban a szülők lehetőséget kapnak, hogy gyermekei-
ket heti egy órában órarendi hittanra beírassák. Akik nyilatkoznak írásban, egy évig hittanra vagy erkölcstanra írathatják be 
gyermeküket, de akinek a szülei nem nyilatkoznak, az sajnos automatikusan erkölcstanon vesz részt. A 2013/14-es tanévben a 
gyülekezetünk területéhez tartozó Hunyadi János Általános Iskolában 19 fő elsős és 14 fő ötödikes gyermek döntött szüleivel 
a református hittan mellett.

Nagy lelkesedéssel kezdtük el az óráinkat, mely máig biztatóan tart, és remélem mindenki a jövő tanévet is itt akarja majd 
folytatni.

Egy olyan keresztyén élet útján indulunk el a gyermekekkel, reményeink szerint, amely út Jézus Krisztus személyének 
elfogadásával kezdődik és majd egyszer azzal érhet véget, hogy Vele találkozhatunk. Ahhoz, hogy győztesként léphessük át 
valamikor ezt a célvonalat, meg kell szabadulnunk mindentől, ami lelassít, és mindentől, ami botlásunkat okozza. 

Ugyanakkor hangolnunk kell elménket egy olyan versenydíjra, mely csak ránk vár: „...elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan 
koszorúját.” (1 Péter 5,4) 

„A hit az ember legszebb, legnemesebb képessége, illetve cselekvése. Amikor valakit igaznak, vagy valamit igazságnak, 
erkölcsileg mindenekfelett értékesnek talál, akkor mindent odaad, mindent vállal érte, még büszke, önző énje megtagadását 
is. Aki ezt megteszi, annak lehet örök élete a Biblia szerint.” (Vankó Zsuzsa: Mit mond a Biblia )

A tapasztalatom, hogy a kötelező hittan bevezetésével hatékonyabban elérjük a gyermekeket, és nagyobb létszámú gye-
rekcsoportban kapunk katechéták (hitoktatók) lehetőséget Isten igéjének hirdetésére. Reményeim szerint a gyermekek lelki 
hozzáállása, bibliaismerete szoros kapcsolatot teremt az Úrral és a közösséghez tartozás vágyával.

Oláh Noémi
hitoktató

FELKÉSZÍTŐK

„...ÁLLHATATOSSÁGGAL FUSSUK MEG AZ 
ELŐTTÜNK LEVŐ PÁLYÁT!” (ZSIDÓK 12,3)
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Gyülekezeti élet

Az „én templomom”
Templomunk felszentelésének 100. évfordulójára, a templom eredeti tervéről reproduk-
ció készült. A terv másolatát 5.000,- forintos áron lehet megvásárolni. Az így befolyt ado-
mányokat a templom felújítására fordítjuk. A templom felújítására szánt adományokat 
az OTP Banknál vezetett, külön e célból nyitott számlaszámra, vagy az alapítványunk-
nak is be lehet fi zetni. Számlaszámok: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség, 
Templom felújítása, OTP: 11738008-20885469, Debrecen-Árpád téri Református Egyh-
házközségért Alapítvány, OTP: 11738008-20863191. “... a jókedvű adakozóat szereti az 
Isten.” (2Kor 9,7)

Folytatódik  a munka 2014 - ben is.
Ebben az esztendőben szeretnénk a lépcsőházakban, valamint a templom belső terében 
leverni a salétromos vakolatot. Szeretnénk a pincében is ugyanezt a munkát elvégezni. Sőt, idén a templom hangosítása kér-
désében is szeretnénk előbbre lépni. Minden férfi testvérünket szeretettel várjuk, akiknek nincsen programjuk a hónap első 
szombatjának délelőttjén úgy 9 órától 13 óráig. Most már tudod: van programod! Szeretettel várunk.

Kiállítások
Három kiállításra tekinthetünk vissza nagy-nagy örömmel: 
Karácsonykor a cinteremben, majd a gyülekezeti teremben 
tekinthettük meg a „Csendes Éj”címmel megnyitott kiállí-
tást. 
Január közepén pedig a 100. évfordulónk tiszteletére nyitot-
tuk meg Kotricz Tünde és Rogovics-Fehér Lajos presbiterünk 
kiállítását a cinteremben, „Árpád kori templomok a Kárpát-
medencében” címmel. 
Ezen esztendő márciusában pedig „Tavaszi szél vizet áraszt” 
címmel nyitottuk meg az Árpád Művészeti Alkotó Közösség 
legújabb kiállítását, amely megtekintésére ezúton is szeretet-
tel invitálunk mindenkit, 2014. április 23-ig a templom cin-
termébe.

II. Jótékonysági Farsangi Mulatság - Szilágyiné Asztalos Éva
Március 1-jén, szombat délután 16 órai kezdettel tartotta meg alapítványunk 
a II. Jótékonysági Farsangi Mulatságot. A szép számmal összegyült gyermek-
sereglet, és persze szüleik, rögtön belevetették magukat az álarckészítésbe, 
amit aztán egész este élvezettel folytattak. Az ügyességi játékok és a jelmezek 
bemutatása után három mesét láthattak az érdeklődők az alapítvány tagja-
iból  összeállt bábcsoport előadásában. Az est fénypontja azonban mégis a 
palacsintaevés volt! A legjobban a nutellás palacsinta fogyott. A rendezvényen 
összegyűlt adomány 17.690,-Ft volt, majd utólag érkezett még 3.000.-Ft tá-
mogtás. Az összegyűlt adományokkal a Kakaska Bábcsoport hangosítását támo-
gattuk. Ezúton is köszönjük mindenkinek a részvételt és a támogatást!

Skót kapcsolat - Szilágyiné Asztalos Éva
Az elmúlt évben skót küldöttség járt gyülekezetünkben, az idén nyáron a Debreceni 
Református Egyházmegye szervezésében viszontlátogatásra kerül sor, melyen gyüle-
kezetünket Biró Ildikó és Moravecz János képviseli. 
Templomunk az idén 100 éves, a dumfries-i St Mary’s-Greyfriars’ Church temploma 

idén novemberben lesz 175 éves. E kettős jubileumra készülve egy-egy emléktáblát 
(Táblácska) készíttettünk. Ezt az emléktáblát személyesen adják majd át Ildi-

kó és János a látogatás során. Isten áldását kívánjuk a dumfries-i gyülekezet 
175. évfordulós ünnepségének minden résztvevőjére és az egész testvér-
gyülekezetre!
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Gyülekezeti élet

Bábmisszió toborzás! -Juhosné Fóris Éva
„Amint engem küldött az atya, úgy  küldelek én is titeket”
A Kakaska bábcsoport immár 4. éve működik gyülekezetünkben. Négyen végeztük a „munkát” amit az Úr ránk bízott. Mára 
már csak hárman maradtunk, ami nehezíti a fellépéseinket, de kedvünket ez sem szegi. Próbáink mindig nagyon jó (mond-
hatni barátias) hangulatban telnek. Szeretnénk hitelesen átadni az Úr üzenetét a gyermeki szíveknek.
Hálásan megyünk oda, ahová hívnak, és ahova beengednek bennünket: óvodákba, iskolákba, öregotthonokba, missziókra, 
és más gyülekezetekbe is.
Az evangélium hirdetése közös ügyünk. Ha elhívást érez szívetek, lelketek, kérünk benneteket, segítsétek munkánkat. Imád-
kozzatok, hogy az Úr küldjön még tagokat mellénk, hogy teljes legyen a mi kis csapatunk. Békesség nektek!

Folytatódik a templom felújítása
2013. novemberében beadott pályázatunkat 34 millió forinttal támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma, így a 2,5 
millió önrésszel együtt összesen 36,5 millió forint áll rendelkezésünkre a templom felújításának folytatására. Ebből az ös-
szegből szeretnénk rendbehozni az öt első tornyot, lecserélni a tornyok héjazatát, kicserélni a nyílászárókat, rögzíteni a négy 
loggiát, a harangtorony testén cserélni a vakolatot és - ha jut pénz - a falak színezését. A munkáaltokról gondnok úr beszá-
molójában olvashatunk bővebben..

„Megtaláltuk a Messiást “ - Veresné Jánosné Anikó
Ebben az esztendőben tizenegy gyermek döntött úgy, hogy szeretne a Megtaláltuk a Messiást című konfi rmációi olvasókönyv 
segítségével elindulni azon az úton, melyet szüleik, keresztszüleik a keresztség igénybevételével számukra megnyitottak. A 
kezdeti lendület után mára már csak kilencen gondolják úgy, hogy kitartanak. Reméljük mindvégig! Ahogy Pál apostol is 
írja: „mert aki mindvégig kitart az üdvözül”. Gyermekek névsora a következő: Bálint Gergely, Győri Balázs, Hajdu Krisztina, 
Juhos Dóra, Nyilas Nóra, Rácz Laura, Takács Péter, Tarnóczi Zsófi a és Veres János.
Ők kilencen hiszem, hogy sokkal többet visznek majd magukkal az életükbe, mint csak a száraz, megtanult kérdéseket és 
válaszokat. A megtanult anyagot idővel elfelejtik, mint ahogy mi se nagyon emlékezünk már rá. Azt viszont nagyon kérem az 
Úrtól, hogy az mindig ott legyen a szívükben, hogy ők Krisztus kedves gyermekei, akik mind értékesek, akik nem véletlenül 
vannak most itt, mert velük Krisztusnak célja van. Hiszem, Isten mind a kilenc gyermekre bízott valamit, és örömét akarja 
látni bennük. Ők a jövő keresztyénei. Keresztyénnek lenni nem egy klubhoz vagy csak egy közösséghez való tartozást jelent, 
hanem egy életformát. Szeretném, ha mind a kilenc “gyermekem” a konfi rmációs órák során megértené, hogy Krisztus az éle-
tük részévé szeretne lenni. Krisztushoz tartozó - mondjuk és tanítjuk a negyedik kérdésfeleletben. Ha követem őt, keresztyén 
vagyok, vagyis Krisztushoz tartozó vagyok. Vágyom arra, hogy konfi rmandus gyermekeink életük valamelyik pontján eljut-
nának oda, hogy nem betanult válaszként, hanem hittel vallják majd: „Nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak 
a tulajdona vagyok”. (Heidelbergi Káté 1. kérdése)

A Jó HÍR - Veresné Jánosné Anikó
Valóban jó hír, hogy gyülekezetünkben ez év januárjától egy teljesen 
új módszer szerint történik gyermekeink tanítása. Gyülekezetünkből 
öten vettünk részt a „Személyes Evangelizáció Gyermekeknek” avagy 
az Evangelism Explosion for Kids ( Kids EE) másfél napos képzésén a 
helyi Szappanos utcai Baptista Gyülekezetben. Dr. Kanyó Andrásné An-
gyalka, Juhos Lászlóné Éva, Juhos Krisztina, Virág lányom, aki 7 éves és 
jómagam. A módszernek az a célja, hogy a gyermekeket felvértezze az 
evangéliummal. A Reménység A Gyermekeknek (Hope for Kids) képzés-
ben benne van az a lehetőség, hogy gyermekek millióit érje el Krisztus 
számára. A Nemzetközi EE (Evangélium Exposion Internacional) és az 
Egy Reménység (One Hope) két szolgálat olyanoknak, akik elkötelezet-
tek a gyermekek elérésében világszerte. E két program összefogásából 
jött létre az a közös anyag, amit mi is tanítunk gyermekeink számá-
ra vasárnaponként, akik nagyon fogékonyak Krisztus Evangéliumára. 
Fontosnak tartom, hogy gyermekeink tudják a Jó Hír üzenetét, értsék és meg tudják ragadni az evangélium üzenetét, 
amit aztán át is tudnak adni másoknak ott, ahol élnek,  és megfordulnak. Az a tapasztalatom, hogy a gyermekek sokkal 
többet megértenek Krisztus tanításaiból, mint mi azt gondolnánk. Fontos a gyermekek lelki egészsége érdekében, hogy 
ne csak szórakoztassuk őket, mert azt megteszi a világ, hanem tanítsuk, és életünkkel példát adjunk nekik.
Kérlek téged, amikor olvasod ezeket a sorokat, hordozd imádságban a gyülekezet gyermekeit, mert ők az egyház jövője.
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„Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg.” (Róm 14,8)

TEMETÉSEK

In memoriam

Név   Életkor    Lakcím 

Csordás Mihályné 
 sz. Lővey Klára       életének 87. esztendejében  Ótemető utca 20
Nemes Lajosné 
 sz. Simon Olga  életének 88. esztendejében  Hodászi Lukács u. 19.
Koncz Ferenczné 
 sz.Sándor Margit életének 78. esztendejében  Matha János utca 15.            
Liptai Jánosné 
 sz. Börcsök Margit  életének 91. esztendejében  Barczaság utca 12.
Kovács Tibor   életének 86. esztendejében  Monostor u. 12.
Dankó Károly  életének 78. esztendejében  Lugossy u. 18/a
özv. Oláh Gáborné 
 sz. Jakab Irma  életének 56. esztendejében  Galamb utca
Némethy Sándor   életének 82. esztendejében  Busi utca 9.
Pálfi  Antal  életének 95. esztendejében  Lugossy utca 13. 
Zárádi Ferencné 
 sz. Kökényesi Zsuzsanna életének 94. esztendejében  Dobó utca 15.
Czifra Sándorné 
 sz. Nagy Margit  életének 83. esztendejében  Vezér utca 21.
Páll Zsigmondné 
 sz. Szabó Ida   életének 77. esztendejében   Rákóczi utca 14.
Somogy Albert    életének 39. esztendejében  Dobozi utca 2/11.
Bedő Tiborné 
 sz. Nagy Rozália  életének 103. esztendejében  Liszt F. utca 5.
Szabó Viktor  életének 40. esztendejében  Irén utca 4/d.

KERESZTELÉS
Gyermek keresztelés 

Felnőtt keresztség 

Pákh Milan 
Pákh Nimród
Pákh Kornél

Papp Lauretta Noémi
Nemes Vince

Gyáfrás Andrea
Nemes Andrea
Tálas Attila
Tóth Andrea Katalin

Győri Kitti
Ferge Tamás
Nemes Győző

HÁZASSÁGKÖTÉS
Zakor Róbert és Máté Tímea
Lipcsei József és Löki Mariann

Borus László és Oláh Tünde

KOVÁCS TIBOR LÁSZLÓ 
(Pátroha, 1927.09.24. -

- Debrecen, 2013.12.22.)

Deli András így kezdi mélta-
tását: „szeretnék példaképként 
állítani egy olyan embert, pe-
dagógust, aki egész pályafutása 
alatt és minden beosztásában a 
gyermekben és a felnőttben az 
„embert” látta a legfontosabb-
nak.”

Kovács Miklós vasúti tiszt 
és Mikó Erzsébet tanítónő első 
gyermeke. Kisvárdán kezdte el 
elemi és gimnáziumi tanulmá-
nyait. Ezt követően a Debreceni 
Református Tanítóképző hall-
gatója lett. Végzett tanítóként 
1947-ben tanított egy évig Föl-
desen. A következő esztendő-
ben már az édesanyja mellett 
tanított Tetétlenen. Az Egri 
Pedagógiai Főiskola magyar - 
történelem szakára iratkozott 
be később. 1954-ben szerezte 
meg tanári diplomáját, és lett 
a Szerepi Általános Iskolában 
igazgató. Ebben az esztendőben 
kötött házasságot Pécsi Vilma 
Mária tanítónővel. A szerepi 
évek felejthetetlenek maradtak 
számára, hiszen itt születtek 
meg gyermekei: Mária, Tibor és 
László. 12 esztendő után 1975-
ben költözik be a család Debre-

folytatás a 9.oldalon

Mindenható örök Isten, Te megajándékoztad szolgáidat a szép öregség és munkás 
élet kegyelmével. Add nekik, kérünk, hogy gondolattal és cselekedettel mindig a jóra 
törekedjenek, csak benned bízzanak, kegyelmed ajándékait elnyerjék, az őket egybe-
fonó szeretetet megőrizzék, és a földi élet után hozzád az örök életre biztonságosan 
eljussanak. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.



PÁLFI ANTAL
(Budapest, 1918. 11. 9. - Debrecen, 2014. 02. 19.)

Elköltözött testvérünk édesapja az első világháborúban orosz ha-
difogságba került. Ott ismerkedett meg Kuznyecova Akulinával, 
akit feleségül vett. Magyarországra való viszontagságos visszaté-
résük után Nádudvaron telepedtek le. 

Pálfi  Antal itt töltötte gyermekkorát, itt járt elemi iskolába, 
majd Püspökladányban végezte a polgári iskolát. 1939-ben Nyír-
egyházán tanítói képesítést szerzett. Ezután tanyasi iskolákban 
tanított: Varsányhelyen, Aklitelepen és Nagysomkúton.

A második világháborúban karpaszományos zászlósként szol-
gált. 1942-ben megnősült és feleségével, Molnár Piroskával 67 esz-
tendőn át osztották meg egymással e földi élet minden munkáját 
és fáradságát, de minden boldogságát is, ezek között négy gyerme-
kük felnevelésének és kitaníttatásának gondját és örömét. 

A háború után már Nádudvaron tanított. Szüntelenül képez-
te magát. 1961-ben az Egri Tanárképző Főiskolán szerzett orosz 
nyelv- rajztanári oklevelet. Kitűnő pedagógus volt. 1979-ig, nyug-
díjba vonulásáig a pedagógusi hivatás minden területét megjárta: 
volt tanító és tanár, volt osztályfőnök és igazgatóhelyettes, végül 
iskolaigazgató. Szakszerű és lelkiismeretes oktató-nevelői munká-
ját számos kitüntetéssel jutalmazták: három alkalommal részesült 
miniszteri dicséretben, megkapta a Pedagógus Szolgálati Emléké-
rem kitüntetést is. Több évtizedes elhívatott pedagógusi pályájá-
nak elismerése volt a rubin jubileumi diploma elnyerése. Nyugdí-
jazása után is sokáig dolgozott: helyettesítette kollégáit, napközi 
otthonos csoportokat vezetett, stb.

Aktívan részt vett a Debrecen-Árpád téri Egyházközség 
életében, mint gyülekezetünk presbitere, később 14 éven át (1993-
tól 2007-ig) mint a gyülekezet gondnoka. Bölcs tanácsaira, higgadt, nyugalmat sugárzó szavaira, hozzászólásaira mindig 
számíthattunk. 

A munkának és a családnak élt. Drága hitvesét éveken keresztül teljes odaadással, türelemmel és szeretettel gondozta és 
ápolta. 

Az egyházzal, az Árpád téri gyülekezettel élő kapcsolatban maradt élete utolsó napjáig. 
Január 19-én látogattam meg utoljára, amikor már szóval nem tudta kifejezni gondolatait és érzelmeit, csak ölelőn nyúj-

totta felém karját…és tudom, hogy ez az utolsó ölelés nem csak a lelkipásztornak szólt, hanem az ő szeretett Árpád téri 
gyülekezetének is.

„Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet! Segítségül hív engem, 
ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és meg-
mutatom néki az én szabadításomat” (91. zsoltár).

Dr. Szalkay Kázmér
ny. lelkipásztor

cenbe, ahol a Debreceni Gyermek- és Ifj úságvédő Intézetének 
otthonvezető igazgatóhelyettese lett.

28 esztendő falun, valamint 12 év Debrecenben, az össze-
sen 40 év szolgálati idő, így 1987 szeptemberében ment nyug-
díjba. Négy évtizedes eredményes szakmai és társadalmi te-
vékenységét több alkalommal is elismerték:

Az oktatásügy kiváló dolgozója 1973-ban, Társadalmi 
munkájáért aranyfokozat (több alkalommal), Pedagógus 
Szolgálati Emlékérem.

Feleségével együtt gyülekezetünk hűséges tagja, ő 
maga több cikluson át presbitere volt. Egészségi állapo-
tának romlását nagy-nagy alázattal viselte, míg 63 esz-
tendő boldog házasság után adta vissza lelkét teremtőjé-
nek. Találkozunk a boldog feltámadás reménye alatt!

Deli Andor írása alapján
Veres János, lelkipásztor

In memoriam
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A tavalyi felújítás után már 
látható volt, hogy milyen nagy 
fába vágjuk a fejszénket, ha  
templomunkat teljesen fel sze-
retnénk újítani. Egyedül sa-
ját erőnkből kétszeresen sem 
tudnánk ezt megtenni. Egy-
részt gyülekezetünk anyagi 
lehetőségei sem engednék ezt 
meg, másrészt Isten kegyelme 
és akarata nélkül bármilyen 
lehetőség sem lenne erre elég. 

Tavaly novemberben az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma által kiírt „Egyházi 
épített örökség védelme és 
egyéb beruházások” című 
pályázati lehetőséget megra-
gadva, 40 millió forint támo-
gatást igényeltünk a templom 
első öt tornyának felújítására. 
A támogatás elnyerésének há-
rom feltétele volt, melyeknek 

véleményünk szerint mi is megfeleltünk. Az első feltétel, 
hogy befejezés előtt álló beruházást támo-
gat a Minisztérium – tavaly nyáron, sze-
rény lehetőségeinkhez mérten elkezdtük a 
templomtornyok felújítását. Másodsorban 
rendelkezésre álló önrészt, önkéntes mun-
kát kellett felmutatni, melyet mi 2,5 millió 
forintos önrész vállalásával kívánunk telje-
síteni (ez a tervezési díjakat és a közbeszer-
zés lebonyolítását fogja fedezni). Utolsónak 
pedig a felettes egyházi szerv ajánlását kel-
lett csatolnunk, amelyet a mi esetünkbe a 
Zsinat támogató levele formájában tudtunk 
benyújtani.

Nagy örömünkre, idén február 24-én 
kaptuk meg a Minisztérium értesítését, 
ami szerint a Magyar Állam 34 millió fo-
rint vissza nem térítendő támogatást nyújt 
a „Debrecen-Árpád téri Református temp-
lom toronyfelújítása” címmel beadott pá-
lyázatunkra. 

Mivel a templom állapota és a pályázat nagysága ezt meg-
kívánta, egy tervező céget kértünk meg a felújítás konkrét 
terveinek elkészítésére. Rendbe hozzuk a templom harang-
tornyának tetőszerkezetét, kicseréljük a régi bádog héjazatot, 
felújításra kerülnek a harangtorony loggiái (melyek már élet-
veszélyes állapotban vannak). Ezzel együtt kijavítják a torony 
külső vakolatának hibáit, és újraszínezik a teljes toronyfelüle-
tet a lábazatig, és megemelik a templom megsüllyedt bejárati 
lépcsőfokait. Cserére kerülnek a meglévő ablakok. Ezeknek 
a munkáknak az elvégzéséhez elengedhetetlen, hogy a teljes 
tornyot felállványozzuk, ami az egyik legjelentősebb költség 
a felújítás során.

Az óratornyok és az első lépcsőházak, a megrongálódott 
palafedés helyett, horganyzott bádoglemez fedést kapnak, 
valamint ezek homlokzati vakolata is javításra és újraszíne-
zésre kerül. Itt is cserére kerül valamennyi ablak, valamint a 
tornyok teljes esőcsatorna rendszere. Javításra kerül az óra-
szerkezet szintjén lévő padozat, amely egy részen, az eddigi 
beázások miatt gyakorlatilag teljesen elkorhadt. A bejárati 
ajtóhoz hasonlóan felújításra kerülnek az oldalajtók. Az öt 
torony villámhárító és elektromos rendszere is cserére kerül, 
valamint a lépcsőházak belső falai is ki lesznek festve. 

Mivel a tervezett felújítás értéke meghaladja a nemzeti el-
járásrendben az építési beruházásokra vonatkozó 15 millió 
forintot, tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására va-
gyunk kötelezettek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ál-
talunk megbízott közbeszerzési szakértő segítségével, meghí-
vott cégek ajánlatából kell kiválasztanunk a legjobb ajánlatot 
adót, a beruházás lebonyolítására.

Jelenleg a beruházást elindító támogatási szerződés Embe-
ri Erőforrások Minisztériumának részéről történő aláírására 
várunk, hogy meg tudjuk kezdeni a felújítás tényleges elő-
készítését, ami a fenti közbeszerzési eljárás kiírásával indul. 
A tornyok teljes felújítása, terveink szerint, valamikor az ősz 
folyamán ér véget. Ezzel újra meg tudjuk nyitni a főbejáratot.

Azonban, mint tudjuk ez csak egy része (még ha a legrosz-

szabb állapotban lévő része is) a teljes templomnak. Így to-
vábbra is keressük a lehetőségeket, hogy a teljes templomot 
fel tudjuk újítani. Erre nézve bizakodással tölthet el bennün-
ket, hogy dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr április 7-én a haon.
hu internetes portálnak azt nyilatkozta: „Debrecenben a leg-
sürgősebb az Árpád téri templom felújítása lenne”. 

A mi Urunk meghallgatta az eddigi kéréseinket. Bízunk 
benne, hogy megsegít bennünket a fent leírt munkák elvég-
zésében is. Illesse Őt dicsőség és hálaadás, hogy oly odaadó 
gondviselőnk!

Szilágyi János
gondnok

„KÉRJETEK ÉS ADATIK NÉKTEK” (MT 7,7) 

Felújítás
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2014. január 18-án szép nap virradt az Árpád téri gyülekezet 
tagjaira, ugyanis 100 évvel korábban, 1914. január 18-án ke-
rült sor a templomunk felszentelésére.

Templomunk a Vecsey-Bruckner házaspár önzetlen fel-
ajánlásából épült. Az alapkő letételére 1911. május 15-én 
került sor Dicsőff y József lelkészelnök szolgálatával. A pres-
bitérium a 14 pályázó közül Tóásó Pál műépítész terveit fo-
gadta el. A tervektől csak az orgonakarzat építésénél tértek el. 
A templomban a felszentelés napján 3 harang lakott, amely-
ből kettő a háború áldozatául esett. A ma is meglévő 2152 
kilogramm súlyú harangot is Egry Ferenc kisgerőci harang-
öntő mester készítette. A harang egyvonalas C hangon hir-
deti Isten dicsőségét. Az orgonát a híres pécsi orgonaépítő 
Angster cég építette, amely 1912. december 15-én szólalt meg 
először. A felszentelésen jelen volt az adományozó fi a Vécsey 
Zoltán és családja is. Az első lelkipásztor Zih Sándor beikta-
tására 1914. január 25-én került sor.

Az idei ünnepi alkalomra a gyülekezet tagjai nagy öröm-
mel díszítették fel a templomot.Az úrasztalára egy fehér ró-
zsából és liliomból készült virágtál került, közepén a 100-as 
számmal. A Biblia mellé került a templom építési engedélyé-
nek és a tervrajzának eredeti példánya is. Az ünnepi isten-
tiszteletre szombaton 15 órakor került sor. Az igehirdetést 
Bölcskei Gusztáv a Tiszántúli Református Egyházkerület 
püspöke végezte. Az eredeti alkalmon egy pár összeadására, 
gyerekek keresztelésére és úrvacsorára került sor. A mosta-
ni istentiszteleten a gyülekezet 100 éves dicséreteket énekelt, 
az egykori felszentelési rendet követve. Az ünnepi alkalmon 
megköszöntük Istennek a 100 évvel ezelőtti Krisztus követő-
ket, akik a templom építéséről döntöttek.

A Krisztus követésnek 
csodája, mikor az ember 
nem csak mondja, hanem 
cselekszi is azt. „Uram 
bárhová mégy, én követlek 
téged.”

Az igehirdetés után ke-
rült sor az adakozó házas-
pár márványtáblájának 
megkoszorúzására, majd 
egy emléktábla leleple-
zésére és megáldására, 
amely a 100 év alatt szol-
gált lelkészek és gondno-
kok nevét tartalmazza.

Az ünnepi istentiszte-
let szeretetvendégséggel és 
a cinteremben megnyitott 
Kárpát-medencei templo-
mok című  fotókiállítással 
fejeződött be. A kiállítók 
Kotricz Tünde a Debrece-
ni Fotó Club és Rogovics-
Fehér Lajos az Árpád Mű-
vészeti Alkotó Közösség 
tagjai voltak. Az ünnepély 
hangulatát Erdélyi Márta 
előadóművész szavalata is 
emelte.

Rogovics-Fehér Lajos

100 ESZTENDŐSEK VOLTUNK

Fotók: 
Barcza János (ttre.hu) és Rogovics-Fehér Lajos. 11



Időnként az embernek vissza kell tekintenie, és fel kell tennie magának a kérdést. Jó ez így? Erre a kérdésre kerestem a választ, 
és végiggondolva a gyermekmunkánkat arra jutottam, hogy változtatnunk kell. Az első változtatást a „kötelező hittan” meg-
jelenése jelentette. Erről gyülekezetünk hitoktatójának, Noéminek az írásából tájékozódhatunk majd részletesen. A magam 
részéről azt szeretném kérni, hogy református keresztyén emberként érezzünk felelősséget a keresztyén nevelés fontossága 
iránt. Vagyis amennyiben lehetőség van arra, hogy gyermekeinket az iskolában református hittanra írassuk be, akkor ne az 
erkölcstant válasszuk, hiszen a keresztelő alkalmával megfogadtuk: „úgy nevelem és neveltetem, hogy ha majd felnő...”

Itt szeretnék köszönetet mondani azoknak a családoknak, akik vasárnap reggelente elhozzák magukkal a gyermekeiket 
is a „vasárnapi iskolánkba”. Ez már önmagában nem kis áldozat, a reggeli korai ébresztő miatt. Mint négy gyermek édesapja, 
ezt jól tudom magam is. Ezt a munkát jelenleg négy önkéntesük végzi nagy-nagy odaadással. Foglalkozástervét jelentősen 
megváltoztattuk, így a vasárnapi iskolát megtartóknak heti egy alkalommal bizony több órára is össze kell ülniük. A hittanra 
beíratott gyermekek szüleitől kérném, hogy tegyenek egy lépést, és ne „csak” küldjék őket, hanem vasárnaponként jöjjenek el 
velük együtt a templomba. Heti 168 órából csak 1 órát töltsünk el közösen! 

Ebben az esztendőben nem tartunk „nyári táborokat”! Ennek oka elsősorban az, hogy: 1- különválasztjuk a korosztályo-
kat, 2- nincs kapcsolatuk egymással, 3- nincs kapcsolatuk a gyülekezettel. Erre megoldás a „családi tábor” kínál, ahol „együtt 
lakva” ismerhetnénk meg egymást. A családi táborra bárki jelentkezhet a gyülekezetünkből. Nagymama az unokával, szülők 
a gyermekeikkel, és egyedülállók is. Gyermek csak akkor, ha a szülei, vagy legalább egy szülő el tud jönni. Szeretnénk lehető-
séget teremteni arra, hogy gyermekeink és az idősebbjeink között kapcsolat jöjjön létre. Így vasárnaponként már ismerősként 
tudjuk köszönteni egymást.

Ebben az esztendőben szeretnénk megtartani az első családi táborunkat a festői Jósvafőn augusztus 18-22. között, hét-
főtől péntekig. A templomban található íven várjuk a jelentkezéseket. A tábor költségeiről és programjáról az elérhetőségeink 
bármelyikén lehet információt kapni. A tábor programjának a kidolgozására májusban kerül majd sor, így várjuk azokat, akik 
részt akarnak venni a szervezőmunkában, vagy a programok lebonyolításában. Aki szeretne jönni, szabadságolásánál vegye 
fi gyelembe az időpontot.

Veres János, lelkipásztor.

CSALÁDI TÁBOR 2014.

Programajánló

SOL ORIENS

Nagy-nagy szeretettel hívogatunk 

mindenkit a Sol Oriens  kórus 

jótékonysági koncertjére 

április 27-én, melynek helyszíne a 

Debrecen-Árpád téri református templom.

A kórus a befolyt adományokat

a templom felújítására ajánlotta fel. 

Szeretettel várunk mindenkit.
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Mindig Isten közelében éltem. Amikor nem vettem 
észre, akkor is.... és akkor is, amikor észrevettem, 
de nem akartam tudomásul venni. Mégis kitartóan 

és hűségesen hívott. Nevelt, „növelt” áldásokkal, próbákkal, 
feladatokkal. Lehetőségeket adott a találkozásra, amelyekkel 
olykor éltem, máskor meg nem. A következővel például igen:

2013 szeptemberében jöttem először egy Árpád téri isten-
tiszteletre. Ekkor már hallottam az októberben induló Alfa 
kurzusról.

Körülbelül másfél éve hallottam először erről a kezdemé-
nyezésről, és olvasgattam is róla. Volt, aki pártolta, volt, aki 
ellenezte írásában. A hirdetést hallva valami megmozdult 
bennem. Jó lenne jönni -gondoltam. Többen akadtak bizta-
tóim, egy munkatársam, a korábbi csoport tagjaként, mesélt 
az alkalmakról.

De én ezt is kihagytam volna, ha... - ha a kezdés előtt né-
hány nappal meg nem csörren a telefonom, és Veres János 
tiszteletes úr meg nem kérdez a döntésemet illetően. Igent 
mondtam, pedig nem tudtam hogyan lesz, hogyan tudok itt 
lenni minden alkalmon, de legalábbis majdnem mindegyi-
ken.

Aztán a következő kedd este már együtt is volt a csapat. 
Nem ismertük egymást, mind más élet helyzetekből jöttünk, 
korosztályilag is eltérő volt az összetétel, és mégis, mind 
ugyan azt a hívást kaptuk, azonos volt a motiváció: azért vol-
tunk együtt, mert kérdések voltak bennünk. Olyan kérdések, 
amelyek azok számára, akik mindig is gyakorolták hitüket, 
mindig is gyülekezeti tagok voltak, és akiknek megadatott, 
hogy már a családban magukba szívhatták a keresztyén élet 
szokásrendszerét, egyszerűek, magától értetődőek. Sokan 
nem rendelkezünk elég elszántsággal és bátorsággal, hogy 
magunk erejéből, hétről hétre kapcsolódjunk be a gyülekeze-
ti életbe. Nem értjük, hogy mi miért, és hogyan zajlik, mik a 
szokások, és gyakran szégyellünk kérdéseket feltenni.

Erre is jó volt az Alfa, hogy bátorságot gyűjtsünk. A feldol-
gozott témák szerinti minden felmerülő kérdésünkre választ 
kaphattunk. Emellett is jó néhány pozitív megtapasztalásom 
volt, amelyek apró, de nagyon fontos jelzések, arra vonatko-
zóan, hogy érezzük, ami egy-egy alkalmon zajlik az értünk 
van, és a mi választásunkat, döntésünket segíti – ez, bár le-
hetne természetes is, a bennünket ma körülvevő társadalom 
számára egyáltalán nem az: személytelenek a kapcsolatok. 

Ahogy teltek a hetek, és jobban megismertük egymást, 
már fontossá vált, hogy ki miért nem tud jelen lenni, vagy 
milyen nehézséggel, örömmel érkezik a találkozásokra.

Jó volt az alkalmak előtti kötetlen beszélgetés lehetősége, 
mert megteremtette a közeget a későbbi beszélgetéshez. Al-
kalmat adott, hogy kikapcsoljunk a napi rutinból, hogy leg-
alább egy rövid időre egy másik, fontosabb dolgot tartsunk 
szem előtt: az Istennel való kapcsolatunkat.

A ráhangolódást segítették a közös vacsorák. Köszönet 
azoknak, akik azon munkálkodtak, hogy ez is létrejöhessen. 
Azt hiszem, nem mindennap adatik meg számunkra, hogy 
közösen, ráérősen ülhessünk körül vacsoraasztalt, mert el-
énk teszik a fi nomságokat. 

Bár nem állt szándékomban, de gyakran késtem néhány 
percet, mert úgy alakult a munkám. Jó volt, hogy be lehetett 
kapcsolódni, és még nem a már megkezdett kötött alkalmat 
zavartam meg, mert az asztalközösség átvezetésként szol-
gált.

Jó volt megélni a viszonylagos időtlenséget, hogy a beszél-
getéseinknek nem szabott kötelező határt semmilyen időmé-
rő szerkezet. Ha megtehettük, gyakran maradtunk együtt a 
tervezett másfél-két óra után is. 

Elgondolkodtatóak voltak az egy-egy témát kezdő vagy 
záró néhány perces kisfi lmek, vagy fi lmrészletek. A nagysze-
rű az volt, hogy továbbvihettem a gondolatokat, hogy az esti 
hazatérés után még sokáig foglalkoztattak a beszélgetésen 
elhangzottak. Utóélete lett egy-egy alkalomnak, mert itthon 
még este, vagy hétvégén a gyermekeimmel is újra megnéztük 
a fi lmeket, és tovább folytatódhatott egy közös gondolkodás, 
sok újabb kérdéssel, amelyet talán egy következő Alfa kurzus 
válaszol meg. Bízom benne, hogy az ő részvételükkel! 

Nagy tapasztalat, hogy hiábavaló félelmeim mennyire 
megkötöznek, és mennyire akadályoznak az életben. Tar-
tottam tőle, hogy nem tudok majd részt venni hétről hétre. 
Talán két alkalommal hiányoztam -munkám miatt-, és az 
is hiányérzetet keltett bennem. Úgy látszik, ha csak magam 
nem gördítek valamiféle akadályt a dolgok elé, az Úristen 
megteremti az alkalmat, hogy összejöhessünk a nevében.                                                                                 

Uhrin Anikó

TAPASZTALATAIM 
AZ ALFA KURZUSON
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Olvasósarok - ajánló

FEKETE ÁGNES: 
40 NAP - BÖJTI ÁHÍTATOS KÖNYV

(Kálvin Kiadó, Budapest, 2014. )

Teljesítményközpontú életünkben könnyen előfordulhat, hogy minden kipipá-
landó feladattá válik. Időnként már a szabadidőnket is úgy töltjük, mintha egy 
multicégnek szeretnénk megfelelni. Az erdőt járók ma gyakorta nem kirán-
dulnak, hanem teljesítménytúráznak, egy kórusban előbb-utóbb nem csupán 
az éneklés öröme tartja össze az embereket, hanem a következő kórusverseny, 
egy lazulásra szánt nyaralás alatt pedig egyszer csak elengedhetetlen cél lesz 
átúszni vagy körbetekerni a Balatont. A teljesítménykényszer átitat mindent. 
Sokszor sajnos a vallási életünket is.

Benne járunk a nagyböjtben, a hamvazószerdai elhatározások után va-
gyunk, és már nagy erőkkel „teljesítjük” a ránk szabott negyven nap feladatát. 
De hogy mi vár ránk a végén, az kétséges.  Hiszen, ha a fenti szemlélet szerint 
éljük meg ezt az időt, akkor vagy mindent kipipálva, de kiüresedve köszönt-
het ránk a húsvét, vagy magunkban csalódva így sóhajthatunk fel: idén sem 
sikerült. A szent negyven napnak azonban semmi köze a teljesítményhez, a 
feladatmegoldáshoz, az örökös megfelelésekhez, a sikerhez vagy a sikertelen-
séghez.

De mi is akkor a nagyböjt lényege? Mit üzen ez az időszak egy ma élő ke-
reszténynek, aki, hiába is tagadja, éppúgy lót-fut, mint a világban mindenki, s 
akire szintén hatnak a fogyasztói társadalom jelszavai?

Fekete Ágnes református lelkész idén megjelent böjti áhítatos könyve nagy segítséget ad olvasóinak a válaszok megtalá-
lásához. A nemes egyszerűséggel 40 nap címre keresztelt vékony könyv aff éle útravaló. Józan, világos, a gyakorlati életből 
vett példákkal megírt elmélkedéseket találunk benne. Minden mondaton érezni, lelkész írta, vagyis olyan ember, aki néhány 
lépéssel előtte jár olvasóinak. Megfelelő tudással és tapasztalattal tesz fel kérdéseket és keresi rájuk a választ, miközben szinte 
észrevétlenül vezetgeti a rá bízottakat, mint pásztor a nyájat. Ugyanakkor egy percig sem érezzük, hogy az, aki közös gondol-
kodásra ösztönöz bennünket, különbnek tartaná magát nálunk.  Az elmélkedések elénk rajzolnak egy, a világban nagyon is 
benne élő nőt, aki egyszerre feleség, anya, rádiós szerkesztő és természetesen lelkész.

A könyv ezzel az őszinte felütéssel kezdődik: Nem tudok böjtölni. Nem tudunk böjtölni. S itt már sejti is az olvasó: nem 
dörgedelmes prédikációkat kap százharminc oldalon, hanem értő és megértő lelki vezetést. Minden elmélkedés egy, a 
Szentírásból vett idézettel kezdődik, ezekre az igékre fűzi fel a szerző a gondolatait. Alaposan körbejárja azokat a kísérté-
seket, amelyek közt ma élünk. Hiszen nem a rablógyilkosok súlyos terhe tart bennünket fogva, hanem a kis, olykor fel sem 
tűnő bűneink: az állandó fogyasztásra való hajlamunk, az elcsendesedni nem tudásunk, a technikai eszközök okozta rab-
ságaink, hálátlanságaink, ítélkezéseink, türelmetlenségeink, gondolataink, mulasztásaink, összezavarodott sorrendjeink, 
visszalépni, nemet vagy éppen igent mondani nem tudásaink, mániáink.  A szerző egyszerű és bölcs szavakkal, mintegy 
madártávlatból mutatja meg hétköznapjainkat s a nagyböjti időszakot, amely bár lemondással és fegyelemmel jár, de a 
krisztusi öröm forrása.

A lelkész kifejező képei és hasonlatai megkapóak. Az első elmélkedésben ezt olvashatjuk: „Éppen hamvazószerdán tör-
tént, hogy kivittem a hamut a kályhából a kertbe, és sikerült teljesen összekormoznom magam. Elgondolkodtam, milyen jó 
lenne nem korommá, hanem hamuvá válni. A földet tápláló hamu nem korom… Ha nem megfelelően ég a fa, ha nem ren-
deltetésének megfelelően használjuk a kályhát, rettenetes korom rakódik le benne. Talán így kormozzuk a világot, amikor 
takaréklángon tartjuk magunkat, vagy éppen önmutogató módon lángolunk akkor, amikor nem kellene. Vajon miért nem 
tudunk böjtölni? Nem tudunk ellenállni annak, amit mindenhol szajkóznak: neked kell, neked jobb lesz, neked olcsóbb lesz. 
Így kormozzuk be a világot. Pedig semmi sem születik ezen a földön, ami nem lemondásból lett… A böjt nagy lehetőség arra, 
hogy végre ne jajgassunk, hogy ne kormozzuk be ezt a világot, hanem szelíden és lassan hamvazzuk be, azaz termékenyítsük 
meg életünkkel, alázatunkkal.”

Fekete Ágnes könyve, bár a nagyböjt idejére szól, az év bármely napján elővehető. Hiszen a szent negyven nap lényege 
csakugyan nem a teljesítmény és a feladatmegoldás, hanem egy életmód és egy világlátás elsajátítása. Annak a megtanulása: 
miképp kell időnként hátralépni, csendben maradni, fi gyelni, jót tenni, lemondani és átértékelni. Mindezt azonban nem csu-
pán negyven napig kell gyakorolnunk.

Koncz Veronika
(Az írás megjelent az Új Ember, Magyarország Katolikus Hetilapja 2014. március 23-i számában)
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KUCKÓ - Gyermeksarok
Megoldás (bárány, bűneinktől, feltámadását)

Hozzávalók: 
1 főtt tojás
vatta a bundájának
egy kis barna papír a füleinek   
fi lctoll a szemek megrajzolásához
barna zseníliadrót (pipatisztító) a lábainak
ragasztó

     
Elkészíteni a képen látható módon rendkívül egyszerű, és egy kedves húsvéti dekoráció lesz belőle.

–
–
–
–
–
–

Barkácsötlet-Húsvéti bárányka

A bárány a Bibliában

A legősibb húsvéti jelkép a bárány. Az Ószövetségben az egyiptomi kivonulás alkalmával Isten népe a páska-
vacsorán bárányt áldozott fel, melynek vérét az ajtófélfára kente fel, hogy az Úr haragja elkerülje őket. 
Egyiptomban a tizedik csapásban minden elsőszülött meghalt.

A bárány Jézust is jelképezi az Újszövetségben. Jézus az emberek bűneinek váltságául jött közénk.

Figyelmesen olvasd el a fenti szöveget, és keresd meg a hiányzó szavakat:

Jézust jelképező állat a _ _ _ _ _ _ . (r á á y b n)

Jézus kereszthalálával megváltott bennünket a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . (ő b n n k e i t ű l )

Húsvétkor Jézus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( f l e m á t d a t á s á ) ünnepeljük.
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