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Köszöntő

Köszöntő

Köszönöm minden kedves testvéremnek, aki
írásával gazdagította újságunkat, felidézve sok
szép pillanatot gyülekezetünk életéből. Köszönöm a személyes bizonyságtételeket, melyek
erősítik naponként elgyengülő hitünket. Köszönöm a fotókat, melyek megörökítették a közösen átélt élményeket. Köszönöm nagytiszeletű
úr kitartó munkáját az anyagok begyújtésében,
és szerkesztőnk még kitartóbb munkáját a végleges szövegek kialakításában.
Szeretettel ajánlom az újságot és kívánok
áldott karácsonyt és boldog új évet!
Szilágyiné Asztalos Éva

Heti alkalmaink

Kedd-Péntek: 8 óra, reggeli áhítat
Kedd: 17 óra, kórus
Szerda: 16 óra, bibliaóra
Szerda: 17.15 „Három az egyben”
		Ima-böjt-adakozás, december végéig
		
Januártól: Hogyan szolgáljak
		
-kegyelmi ajándékaimmal
Csütörtök: 15.30, Hit és szeretet
Csütörtök: 18.00, Házi bibliakör
Péntek: 17 óra, Ifi alkalom
Péntek: 18 óra, Női alkalom
Vasárnap: 9.00 óra, istentisztelet
		
9.00 óra, vasárnapi iskola
Fontos:
Lelkiismereti, hitéleti válság, keresztelések,
esküvők, temetések bejelentésekor hívja a
06-52-412-801 telefonszámot, vagy keressen
fel a hivatali időben a Kassai út 12. szám alatt
található irodánkban.
Hivatali idő:
Keddtől péntekig 9–12 és 13–16 óra között

Ünnepi alkalmaink

12.17. 9 óra, III. Adventi vasárnap,
Veres Jánosné ref. lp.
		
16 óra, Gyermekek karácsonya
(gyülekezeti terem)
		
Veres János ref.pl.
12.24. 9 óra, IV. Adventi vasárnap,
Veres János ref.pl.
16 óra, Szentesti alkalom
Veres Jánosné ref. lp. (templom)
12.25. 9 óra, Karácsony 1. napja,
úrvacsorás alkalom,
Veres Jánosné ref. lp.
12.26. 9 óra, Karácsony 2. napja,
Veres János ref. lp.
12.30. 8 óra, Óévbúcsúztató túra,
		
Orbán György
12.31. 9 óra, Óévbúcsúztató istentisztelet,
Veres János ref. lp.
01.01. 9 óra, Újévi istentisztelet,
Veres Jánosné ref. lp.

Aktuális

Szeretettel hívjuk fel minden testvérünk
figyelmét, hogy 2018-ban csak azok lehetnek gyülekezetünk szavazati joggal rendelkező teljes jogú tagjai, akiknek a befizetett
a fenntartói járulék mértéke 2017-ben eléri a 8.000 Ft/fő/év összeget. 2018-ban a
járulék minimum értéke nem emelkedik.
Befizetni az évente négy alkalommal megjelenő újságunkban található csekkeken,
folyószámlára történő átutalással vagy
készpénzben a pénztárosnál lehet. A már
befizetett járulékokról, adományokról a
pénztárosnál lehet érdeklődni. Köszönjük.
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A vágy villamosa…
A Szólj Be a Papnak egy újabb eseményére került sor nemrégen egy villamoson, két pap, két
lelkész és három fogyasztóvédő jelenlétében. Eredetileg a villamos mindkét oldalán Jézus alakja lett volna ábrázolva: megfeszítve két nagy cekker ajándékkal a kezében! Sokat mondó, hogy
kiábrázolni nem mertük, miközben mindannyian tudjuk, hogy ez a valóság. Ha nem ez lenne,
ugyan mit keresnének fogyasztóvédők a karácsonyi vágyaink villamosán?
Miközben végigzötykölődtünk a fűtött villamoson, visszagondoltam arra a didergős, istállószagú első karácsonyra, amikor Mária zötykölődve érkezett meg egy szamár hátán Betlehembe. Nem arról volt szó, hogy nem adták át neki a helyet a villamoson, hanem hogy nem volt
számukra sehol hely.
Egy kérdés fogalmazódott meg bennem, amikor leszálltam: ha az istállószagot felcserélik
fenyőillatra, a hideget a meleg szobára, a nélkülözést a kényelemre, Jézust az ajándékokra,
a világosságot a karácsonyi fényekre, és az angyali szózatot elnyomják az ünnepi leárazások
rikkancsai, attól mi még az eredeti terméket kapjuk? Vagy, kedves fogyasztóvédők: lehet, hogy
már a karácsonyt is hamisítják?
Veres János, lelkipásztor

karácsony fényei

Idén már október végén megjelentek az üzletekben a karácsonyi díszek, kellékek. Sokan
örültek ennek, hiszen ahogy hallottam, a „karácsonyi hangulat” jó. Megpróbáltam végiggondolni, mi is a jó benne. Nyilván először az
érzékszervi dolgok jutottak eszembe: fahéj-,
fenyő- és forraltbor-illat, adventi fények, hóesés.
Gyúljanak fel hát a fények! – hangzott a polgármester szájából advent első vasárnapján a
Nagytemplom előtt, és a város főtere és főutcája fényárba borult. Rengetegen várták ezt
a pillanatot, lehet gyönyörködni, fotózni, kürtöskalácsot enni és forralt bort inni. Mindent
a szemnek és a testnek, erről szól a karácsonyi
készülődés a fogyasztói társadalomban
De ha tovább nézünk ennél, akkor láthatunk mást is: mintha ilyenkor nyitottabb lenne a szívünk a másikra. Mintha jobban keresnénk a másikat és benne az értékeket. Mintha
türelmesebbek is lennénk, mondván „na jó,
karácsony van...”.

Nekem ez az utóbbi hiányzik egy júliusi hétköznapon. Hozzáadva azt, hogy ne a hiányt,
hanem azt nézzük, amink van. Szeretteinket,
egy jó szót, egy kézzel készített kedvességet.
A hiány listája a végtelenségig fokozható, hiszen ha egy olyan mércét alkalmazunk, ami a
tökéletesség felé mutat, annak sosem tudunk
megfelelni.
De marad-e valami december 27-re az
egészből, a felszedett kilókon és a visszacserélendő ajándékokon kívül? Jut-e valami a
lelkünknek is? Az advent szó eljövetelt jelent.
Várjuk tehát, hogy a Jézus eljöjjön karácsonykor? Több mint 2000 éve született, meghalt
és feltámadt, és ma is él. Nem várnunk kell
rá, hanem keresni Őt, közelebb kerülni Hozzá, megreformálni a kapcsolatunkat Vele, és
hirdetni másoknak is, hogy Jézus szeret: „Kelj
fel és tündökölj, mert eljött világosságod, rád
ragyogott az Úr dicsősége.” (Ézs 60,1) Szóljon
erről az idei karácsonyunk!
Tóth László és Szentesi Viktor
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Felújítás

Jubileum

Hálaadás A templom teljes külső felújításáért

Vecsey Imre és Bruchner Karolina hagyatékából építették meg, és 1914 -ben szentelték fel az Árpád téri Református templomot.
Az eredetileg kváderes homlokzatú épületet az elmúlt száz év alatt többször felújították, és a kváderes homlokzati struktúrát
megszüntették. Az utóbbi néhány évtizedben
azonban a gyülekezet anyagi lehetőségei nem
tették lehetővé, hogy jelentősebb felújítási,
állagmegóvási feladatokat végeztessen. A tető
és a homlokzat a folyamatos beázások miatt
kritikus állapotba került. 2013-ban a gyülekezet önerőből csak a két óratorony faszerkezetének statikai megerősítését tudta megoldani
4,5 millió forintból. További felújításokat már
nem tudott finanszírozni, a templom állapota pedig tovább romlott. A lehulló vakolat- és
paladarabok miatt, a Tiszántúli Református
Egyházkerület segítségével, a 4-es út melletti
járdarészre védőtetőt építtettünk a gyalogosok testi épségének megóvása érdekében.
2014 decemberében prof. Dr. Fülesdi Béla
és Miklósi Ferenc jótékonysági koncertet
szerveztek Szentpéteri Csilla és Vásáry André
közreműködésével, amelyen befolyt adományokból, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának két pályázati támogatásából,
2015-ben a templom legrosszabb állapotban
lévő része, a harangtorony és a két óratorony,
az eredeti 1914-es állapotnak megfelelően,
kívül és belül is teljesen megújulhatott.
Továbbra is reménykedve a teljes felújítás lehetőségében 2016-ban és 2017-ben is


pályáztunk az Emberi Erőforrás Minisztériumához. Az elnyert EGYH-EOR-16 (8 millió) és
EGYH-EOR-17-es (9 millió) pályázatokon öszszesen 17 millió forint vissza nem térítendő
támogatást kapott a gyülekezet.
2017 évben Debrecen Város Bálján 11 millió forint adomány gyűlt össze, majd Debrecen városa 70 millió forint vissza nem térítendő támogatást adott a templom teljes külső
felújítására. Így mindösszesen 98 millió forint
segítségével kezdhettünk bele a templom külső felújításának befejezésébe.
A meghirdetett közbeszerzés során a munkát a Dryvit Profi Kft. nyerte meg. A kivitelező
cég az eredetileg vállalt 2017. december 31-i
befejezési határidő előtt, már október végéig
elvégezte a munkát. Már csak a toronyórák
újra működésbe állítása volt hátra, hogy külsőleg teljesen megújuljon a templom, melyet
a gyülekezet saját adakozásból építtetett újjá,
helyreállítva annak eredeti állapotát. Így több
mint 100 év után újra eredeti szépségében láthatják a környéken élő debreceni polgárok városunk egyik legszebb református templomát.
Ahhoz azonban, hogy a belsőt is az eredeti
szépségében, de a mai igényeknek megfelelő komforttal tudja használni a gyülekezet,
további adományokra és támogatásra van
szükségünk. A mostani felújításra összegyűlt
adományokból megmaradt összeg, valamint
a gyülekezeti tagok nagylelkű adománya által képzett önerő birtokában, és az Emberi
Erőforrás Minisztériumához benyújtott újabb
EGYH-EOR pályázati támogatás elnyerésében
bízva, már a belső felújítás megkezdéséhez is
elkezdtük a tárgyalásokat a tervek elkészítéséhez.
Isten gondviselésében bízva biztosak vagyunk abban, hogy belátható időn belül templomunk belseje is méltóképpen megújulhat..
Szilágyi János, gondnok
(Elhangzott 2017. november 25-én, a hálaadó
istentiszteleten)
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Az alkotás kínja és gyönyöre
– az új toronyóra készítése
Kedves olvasó engedje meg, hogy a teljesség igénye nélkül írjak a toronyóra készítésről. Nem akarok untatni senkit sem az óra
működésének és elkészítésének műszaki
részleteivel, így csak nagyvonalakban írnám
le a történetet, ami 2013 áprilisában kezdődött, amikor is először nyílt alkalmam a
toronyba feljutni. Akkor lehangoló látvány
tárult a szemeim elé. Mindent vastagon
beborító galambürülék, szerteszét heverő
galambtetemek, szétszórt régi óraalkatrészek és harangtartozékok, szúette - korhadt
lépcsők. Az akkor látott és a mostani - toronyfelújítás és takarítás utáni állapot közti
különbség fényévekben mérhető.
Már akkor felmerült a toronyóra felújításának gondolata, de akkor még a város kezelésében volt az óraszerkezet (maradvány),
amelyre a város már nem igazán akart költeni, így az órafelújítás lekerült a napirendről.
A torony 2015-ös külső-belső felújításának befejeztével merült fel ismét az óra
felújításának a gondolata. Ez 2016 kora tavaszán realizálódott, miután megkerestem
Veres János lelkipásztort, hogy mi lenne, ha
működésbe hoznánk az órát. A lelkipásztor,
a gondnok és a presbitérium örömmel vették a megkeresésemet, és igent mondtak a
felújításra, miután hamarosan neki is láthattam az óra maradványainak feltérképezésére. Nagy dilemma alakult ki bennem, hogy
az óraszerkezet régi fellelhető alkatrészeit
fel lehet-e úgy javítani - a hiányzó elemeit
pótolni, hogy az ismét egy jól működő egységet alkosson, vagy sem. Jó pár álmatlan
éjszakán töprengtem, hogyan lehetne megoldani, hogy a fennmaradt eredeti elemeket fel tudjam használni. Közben a munka,
a meglévő szerkezeti elemek bontásával
elkezdődött. Alapos vizsgálat és mérlegelés
után kiderült, hogy a fellelhető gépelemek
– amelyekben már alig volt eredeti 1914-es

alkatrész – annyira sérültek, deformáltak
és hiányosak, hogy a felújításuk és pótlásuk nem olyan egyszerűen oldható meg. Így
ezek után eldőlt, hogy teljesen új szerkezetet készítek. Így már igazából új toronyóra
készítéséről beszélhetünk, hiszen minden
elemében új óraszerkezet készült. (Még az
óratornyok mutatói is újonnan készültek a
régi elavultak mintájára.) Az már korábban
eldőlt, hogy elektromos meghajtású és vezérlésű szerkezet készül, mivel az eredeti
mechanikus hajtószerkezet már rég nem
volt meg. Az új óramű tervezése közepette
újabb dilemmaként lépett fel az, hogy az összes számlapot – beleértve a harangtorony
Kassai út felé néző számlapját is - egy hajtómotor mozgassa mechanikusan összekapcsolva - mint ahogy az 1931-ben készült óraszerkezet működött valaha, vagy a legutolsó
működési állapot szerinti változat valósuljon
meg, miszerint a két óratorony számlapjait
mechanikus összeköttetésben egy mozgatómotor mozgatja, és egy másik külön motor
működteti a harangtorony számlapjának
mutatóit. A mechanikus tengelyek és osztóművek sokasága miatt fellépő holtjátékok
kiküszöbölése és a nehéz kivitelezés végett, a második verzió mellett döntöttünk.
Az óra elektromos szabályozó szerkezetét
Bíró Tibor mechatronikus mérnök barátom
készítette el. A bontással párhuzamosan
az új szerkezetek tervezése és gyártása is
elindult. Mivel munkahely mellett – csak a
szabadidőnkben (helyszíni munkák általában szombati napokon) tudtunk foglalkozni
az óra készítésével, így lassan haladtunk a
megvalósítással. A tényleges munka a sokáig elhúzódó hideg miatt 2016 áprilisában
kezdődött meg. A kora tavaszi hideget nagykabátban, a nyári forróságot – amikor is a
toronyban 45-50°C is volt - félmeztelenül
és bőséges folyadékkal lehetett elviselni.
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Reformáció

Ráadásul a szálló por miatt már pormaszkot
kellett viselni a toronybelsőben. Az egyik
legnagyobb munkát a harangtorony Kassai
út felé néző számlapja mögötti – felújításra és pótlásra szoruló szerkezet leszerelése
adta. Ez a művelet több napba telt, mivel a
mutatók olyan szorosan illeszkedtek a tengelyekre, hogy azok az esővíztől berozsdásodva, szinte összehegedtek. Nagy nehezen
sikerült leszedni. Az utolsó bontási műveletek után elkezdődtek a műhelymunkák is a
pótlásokkal és festéssel. A helyszíni munkák
során, a nagy magasság és toronyba vezető
labirintus rendszerű út kilométeres távként
érződött - főleg, ha egy-egy szerszám alkatrész a földszinten maradt. Egy-egy toronyban töltött dolgos szombati nap után
piszkos ruhában hazatérni, lezuhanyozni és
lepihenni maga volt a felüdülés. Ezek ellenére jólesően nyugtáztam, hogy közelebb van
a megvalósulás.
Az óramű és az elfeledett mutatók felszerelése a nyár folyamán zajlott. A mutatók
először szeptember 16-án mozdultak meg
a pontos időt mutatva, miután Tibi barátom
beüzemelte a mikroszámítógépes vezérlőt.
A mutatók, azóta is róják a köröket. Befejező
mozzanatként a Kassai út felé néző számla

pon gyulladt fel az esti fény, november első
napjaiban. Ebben a munkában feleségem
volt segítségemre.
Igazi kihívást jelentett számunkra ez a toronyóra, hiszen nem egy szokványos templomtoronyról volt szó, ahol van négy számlap, hanem lényegében ez egy háromtornyú
templom, ahol mind a három toronyra jutott számlap. Ezeket kellett szinkronizáltan
meghajtani. Ráadásul sokszor fázósan vagy
éppen izzadságtól ázottan, több port belélegezve, mint levegőt, kellett munkálkodni.
Mivel az egész órakészítés folyamata
munka mellett, a szabadidőnkben történt,
így sok lemondással járt - főleg a család felé,
de a végeredményt látva, megérte – feleségem szerint is, hiszen a külsőleg felújított
templom, így lett teljes. A helyükre visszakerült mutatókkal, a templom már nem „vakon” tekint a téren járó-kelő emberekre.
Először is köszönöm a mindenható Istennek a segítséget, hogy a fizikai és szellemi
munkánkban velünk volt, a nehéz döntéshelyzetekben és magasságokban megsegített minket és vigyázott ránk. Köszönöm
a családomnak, hogy támogattak ebben a
munkában úgy, hogy a szabadidőm többségét nem velük, hanem a toronyórával
kapcsolatos dolgokkal töltöttem. Köszönöm
Bíró Tibor alkotótársamnak és öccsének, Tamásnak a munkáját, és végül, de nem utolsó
sorban Veres János lelkész, Szilágyi János
gondnok testvéreim és a presbitérium megtisztelő bizalmát, továbbá Both Barna presbiter testvérem segítségét.
Tibor barátommal együtt reméljük, hogy
munkánkkal megelégedéssel lehettünk a
gyülekezet és az órát használó városi közönség felé.
Adja Isten, hogy ez az óra még sokáig legyen
szolgálatban, díszítse a templom épületét
– mutassa az idő múlását.
Horváth László,
gépészmérnök
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Vecsey – Bruckner kert
Mindnyájunknak hatalmas öröme a templom felújítása. De legalább akkora öröm az is, hogy a
templomépíttető házaspárról
hosszú évtizedek után újra el
lett nevezve egy közterület városunkban, mégpedig az Árpád
térnek a templom melletti része! Csaknem három esztendős
imaharcunk valósult így meg.
Köszönjük mindenkinek, aki
csak egy imasóhajjal is hozzájárult kérésünkhöz.
Veres János, lelkipásztor
A templom falán elhelyezett emléktáblán az alábbi szöveg olvasható:
„Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami a kötelességünk volt!” (Lk 17,10)
Debrecen városa és “cívis polgárai”, a 450 esztendős Tiszántúli Református Egyházkerület,
valamint a Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség ezen emléktábla elhelyezésével
tiszteleg az egykori városi építész, templom építtető Vecsey Imre és felesége Bruckner
Karolina emléke előtt. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 209/2017.
(IX.28) sz. határozata értelmében a templom körüli parkot „Vecsey-Bruckner park”-nak nevezi
el. Őszinte háláját fejezi ki a Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség a templom külső
felújításához nyújtott nagylelkű adományáért Debrecen polgárainak és Debrecen városának.
Állíttatta, a Reformáció 500. esztendejében, a hálás utókor.

Presbiter választás
Gyülekezetünk presbitériumának szolgálati
ideje idén december 31-ével lejár. Ezért a Református Egyház törvényeinek értelmében,
a gyülekezeti tagjaink javaslata alapján, a választási bizottság presbiterjelölteket állított,
akikre a gyülekezeti közgyűlésünk 2017. november 5-én szavazott.
Ennek alapján 2018. január 1-től a presbitérium tagjai: Berecz Péter, Both Barna, Erdei
Ferencné (pótpresbiter), Fejszés Dániel, Gyergyói Csaba, Juhos Lászlóné, Dr. Kanyó Andrásné, Katona Péter, Kurta Sándorné (pótpresbiter), Mező Ottóné (pótpresbeter), Orbán
György, Rogovics-Fehér Lajos (pótpresbiter),

Selyben István, Szentesi Viktor, Szilágyi János
(gondnok) és Tálas Attila. Az egyházi törvények értelmében minden újonnan megválasztott presbiter és pótpresbieter 2017. december 10-én az istentisztelet keretén belül
ünnepélyes esküt tett.
Kívánom a most fogadalmat tett, a jelenleg
hivatalban lévő, valamint a gyülekezetnél korábban presbiterséget vállalt testvéreinknek,
hogy alázatos szívvel, Istenünket szolgálva
viseljék szívükön mindenkor a gyülekezetünk
gondját és örömeit.
Szilágyi János, gondnok
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bemutatkozás

Horváth Erzsébet vagyok, 23 éves,
Tiszacsécse szülöttje, s Isten kegyelméből végzős lelkész szakos
hallgatója a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek.
Jelenleg egy csoda folytán az
Árpád téri gyülekezet ifjúsági csoportjának vezetője. Hogy miért nevezem ezt csodának? Úgy alakult
ez a félévem, hogy péntekenként nincs órám,
s ezért gondoltam, keresek valamilyen munkát, hogy kicsit könnyebb legyen az egyetemi
kiadások fedezése. Hosszú ideje forgattam
magamban, hogy végzős teológaként nem tudom, hol kellene szolgálnom, s gondolkodtam
azon, ki kellene próbálni, milyen lehet fiatalokkal foglalkozni. Munka vagy szolgálat? Tanácstalan voltam, és alkut kötöttem az Istennel: „Istenem én várok, de küldj valamilyen
feladatot nekem, ha ez az akaratod!”
Részt vettem a Szólj be a papnak c. rendezvény egyik alkalmán. Nem ismertem az

Gyülekezeti élet
ott jelen lévő lelkészeket, így azt a bizonyos
református lelkészt sem, akinek a megjegyzései szimpatikusak voltak számomra. Olyan
emberi lelkész volt.
Másnap a Teológia diákvezetőivel ebédeltem, akik épp azt mesélték, hogy az egyik
lelkésznek szükség lenne egy ifi vezetőre.
Veres János volt az a bizonyos lelkész. „Van
humorérzéked Istenem” - gondoltam magamban, jellemző Rád, hogy így alakítod a dolgaid. Jelentkeztem, s így alakult, hogy most itt
lehetek. Kértem az Istentől segítséget, megkaptam a feladatot. A lehetőséget, amiért
nagyon hálás vagyok. Úgy érzem, hogy ez
egy új és nagy kihívás ez számomra s talán az
ifisek számára is. Bízom benne, hogy sikerül
közös erővel valami maradandót alkotnunk.
A nehézségek pillanatnyi szomorúságot szülnek, ugyanakkor általuk tanulunk türelmet,
odafigyelést és megtanuljuk igazán értékelni
egymást. Istennel minden lehetséges!

gyülekezetünk diakóniai bizottsága
„Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal,
akik testvéreink a hitben.” (Gal 6,10)
Mindannyian tudjuk, hogy bár Istennek elhívott gyermekei vagyunk, mégis vannak az életünkben komoly próbatételként megélt szakaszok, melyek akár igen jelentős anyagi nehézségekkel
járnak. Mindazonáltal akik nyitott szemmel járnak a gyülekezetbe, láthatják, hogy közöttünk is
lehetnek és vannak is olyan gyülekezeti tagok, akik bizony nem csak Istenünk igéjére, hanem
gyülekezetünk támogatására is rászorulnak.
Erre az igényre és Pál apostolnak a fenti igeszakaszban leírt felszólítására válaszul hozta létre
gyülekezetünk a Gondviselés Alapot, amely a rászoruló gyülekezeti tagjaink támogatásához
szükséges pénzügyi fedezet megteremtésére szolgál. És hogy hatékonyak is lehessünk ebben a
szolgálatban, Isten Szent Lelke arra indította testvéreinket, hogy ez a pénzügyi alap elegendő
induló tőkével álljon rendelkezésre a diakóniai szolgálat megkezdéséhez. Ezért Erdei Ferencné,
Kurta Sándorné, Balázs Ferenc és Samók Gyula testévereinket azzal a feladattal bíztuk meg,
hogy a Diakóniai Bizottság keretében keressék fel, és segítsék a rászoruló, egyedül élő kisnyugdíjas, nagycsaládos, gyermekét egyedül nevelő, krízishelyzetben lévő gyülekezeti tagjainkat.
Kérünk mindenkit, akit a Szentlélek arra indít, hogy imádsággal, egymásra figyeléssel, odafigyelésre ajánlással és anyagilag is támogassa gyülekezetünket és a Bizottság tagjait ebben a
szolgálatban.
Szilágyi János, gondnok


Szólj be a papnak
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Hitvita a Lícium fánál

Szomorkás, kicsit esős időben, de tántoríthatatlan hittel kezdtek vitába október 28-án, szombaton 17 órától Tokodi László római katolikus
pap, Veres János református és Asztalos Richárd
evangélikus lelkészek. A hely szellemisége is
segítette a résztvevőket, hisz’ a líciumfa, amely
egy botanikai ritkaság, maga a történelem része. A városi legenda szerint a reformáció idején Nagyváradról érkezett a városba Ambrosius kanonok. Jelenlétével és tudásával szerette
volna meggyőzni az új tan követőit, ezért vitát
kezdeményezett Bálint pappal. Nevezett helyen
vitatkozva Ambrosius mester letört egy ágat egy
bokorról, a földbe döfte, és azt mondta: „Akkor
lesz valami az új hitből, amikor ez a földbe szúrt
lícium fává nő!”. Bálint pap azt felelte: „Akkor fa
lészen”. Abból az ágból nőtt ki állítólag ez a fa,
szimbolizálva a reformáció megszilárdulását.
A vita központi gondolatát egy félreértett
kérdéssel kezdték meg a résztvevők, és tették még fordulatosabbá, hisz nem mindegy,
hogy „állványról” vagy „bálványról” van szó.
A megrendezett, de mégis parázs vita során
ma ismert együttestől is elhangzott egy részlet. (Tankcsapda: Mennyország toursit).
A nyilvános vita egy közös nyilatkozattal
zárult, amely így hangzott: „Az, hogy Isten
elfogad minket, nem a mi érdemeink, hanem
csakis kegyelme által lehetséges, és kegyelme
által kapjuk meg a Szentlelket is, aki megújítja
szívünket, és jócselekedetekre indít.“
A hallgatóság ezek után a Nagytemplom
mögötti Karakter 1517 Kávézóban gyűlt öszsze, ahol nemcsak a hitvita által felvetett bálványokról esett szó, hanem hitükkel kapcsolatos hétköznapi kérdéseket is feltehettek.
A bátrabb kérdezők között könyvjutalmat osztottak ki. A szép környezet és a jó meleg italok csillapították a hitvitázókat, akik sokszor frappáns
választ adtak a közönség kérdéseire. Én magam
is megtudhattam most már, hogy nem 5, hanem
6 sola van. A hatodik „megalkotója” Veres János
lelkész, és így hangzik: „Sola rádió…”
Szabó Zsolt, ref. lelkipásztor

Kérdések
kereszttüzében
November 17-én, 9 órakor csukódott ránk a
Debreceni Büntetés-végrehajtási Intézet rácsos
ajtaja. Ez már a második alkalom volt, hogy a
Büntetés-végrehajtási Intézet vezetése beenged minket, hogy a fogvatartottak nekünk szegezett kérdéseire válaszoljunk.
Tokodi László atyával együtt vállaltuk a
megmérettetést. A férfi fogvatartottakkal szinte megtelt imateremben kifejezetten oldott, jó
hangulatú beszélgetésen vehettünk részt. A kérdések szinte záporoztak. Legnagyobb megdöbbenésünkre a Biblia történetéről, a kanonizálás
kérdéskörével, az apokrif iratokkal kapcsolatban
merültek fel kérdések. Ezt követően a mindennapi élet kérdéseire kerestünk, és találtunk is
együtt bibliai válaszokat.
A második körben hét hölgy aktív részvételével beszélgettünk az Istenhez való odafordulás
hogyanjáról, valamint hogy az adott körülményekből mit tanulhatunk, hogyan növekedhetünk, erősödhetünk.
Meg kell mondanom, személyesen is nagyra
tartom Mészáros Barna börtönlelkész munkáját, hisz valljuk meg, még gyülekezeteinkben
sem sűrűn merül fel a kanonizálás kérdése, na
de egy börtönben?
Mind László atya, mind pedig a magam nevében szeretném megköszönni, hogy azzal a tudattal „engedtek szabadon” az Intézetből, hogy
reménység szerint egy hónap múlva újra találkozunk. Köszönjük a lehetőséget!
Veres János, lelkipásztor
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„Csak így tovább mihaszna szolgák”

A

templom felújításáért tartott hálaadó istentisztelet apropóján megkereste gyülekezetünket az Európa Rádió magazinműsorától az Ismerjük meg egymást című adás
szerkesztője, és interjúsorozatot készített
gyülekezetünk vezetőjével és több tagjával.
Lelki vezetőnk, Veres János nagytiszteletű
úr beszámolt a felújítás körülményiről, többek között elmondta, hogy 150 millió forintból 3 év alatt megújult a torony külső és belső,
valamint a templom teljes külső része. Kitért
a hátralevő feladatokra, a belső felújításra:
festés, fűtés, elektromos hálózat cseréje.
Kiemelte és a jövőbe mutató feladatnak nevezte: a templommal együtt a térnek és ezzel
együtt a gyülekezetünk tagjainak és a városrészben élőknek is meg kell újulnia. Jó érzés
a gyülekezet számára ezek között a kihívások
között megtapasztalni, nincs egyedül, érezzük
az egyház és a város támogatását.
Dr. Szalkay Kázmér nagytiszteletű úr egy
igei idézettel foglalta össze mondanivalóját:
„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!“. Elmondta, hogy ettől a gyülekezettől
rengeteg szeretetet kapott, ezért hálás szívvel
gondol a régiekre és a mostaniakra.
A Hit és Szeretet közösség csoport tagja,
Erdei Ferencné ismertette, hogy 2 éve alakultak és hetente tartanak alkalmakat. Témáik:
igei szolgálat, filmnézés, érdekes személyek
bemutatkozása, szeretetvendégség (névnap,
születésnap).
Orbán György, gyülekezetünk sport- és szabadidő szervezője három pillérrel érzékeltette tevékenységét: 1.gyalogtúrák évközben és
óévbúcsúztatókor, kerékpártúrák, 2.bowling
kupa tavasszal, ősszel vándorkupa,3. családi
táborok. Kiemelte, hogy a felsoroltak legfontosabb hozadéka a közösség formáló ereje.
Bagi Sándor a családi bibliakör csoportról
számolt be. Elmondta: ez igazi reformáció, ősgyülekezeti állapot. Négy családnál felváltva
tartják az alkalmakat. Beszélt az általa készí10

tett „Párbeszéd asztaláról”, amelyet „Október
32-e asztalának” nevezett el, ezzel a reformáció folyamatosságára utalva. Az asztal jelenleg a Debrecen TV székházában található.
Váradiné Tóth Ági a 3:1-ben körről adott
tájékoztatást. Két hónapja indult, témái: ima,
adakozás és a böjt. Tíz tagjuk van, szerdánként gyűlnek össze.
Bíró Hajnalka gyülekezetünk „Kakaska”
bábcsoportjáról számolt be, melyet 2011-ben
Veres Jánosné nagytiszteletű asszony hozott
létre. Előadásaikkal az ország településeit
járják. Személyes motivációja: ő gyermekkorában még nem ismerhette meg az Urat, pedig, mint fogalmaz, milyen jó lett volna - ez
indította arra, hogy a gyerekeknek minél hamarabb bemutathassák az Urat. Minden foglalkozásukat és előadásukat imába foglalják.
Samók Gyula: a reggeli alkalmak rendszeres résztvevőjeként én számolhattam be arról, hogy hetente 4 alkalommal reggel 8 órától
10-14 fő részvételével tartjuk a foglalkozásokat lelkészünk irányításával. Jelenleg a „Céltudatos Élet” című könyvet dolgozzuk fel.
Szabó Katalin gyülekezeti tagunk így tett
bizonyságot: „Szó szerint az életet jelenti számomra ez a gyülekezet. Három éve az utcán
élve kerültem kapcsolatba az Árpád téri gyülekezettel. Sok barátra, ismerősre, szerető
testvérre leltem. A közösség megoldotta a
lakhatásomat, a közfoglalkoztatási programmon keresztül biztosítja munkámat. Sikerült
a gyógyszereket, antidepresszánsokat végleg
letennem. Reggelente a közös áhítattal kezdem a napomat. Az orvosom nem akarta elhinni, hogy az Atyához fordulva, a gyülekezet
segítségével sikerült mindezt megkapnom az
Úrtól...- Dicsőség az Úrnak!”
Reggeli alkalmunkon értékeltük a rádióműsorban történt szereplésünket. Az volt az
egybehangzó vélemény, hogy a nyilatkozók
talpraesetten, lényegretörően fogalmaztak,
már-már profizmus volt jellemző a nyilatkoza-
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tokra. Optimizmusra ad okot a jövőre nézve,
hogy a nyilatkozók a jelenleg nem presbiterek
közül kerültek kiválasztásra, tehát megállapíthatjuk, a presbiterek a nyilatkozókkal kiegészülve a gyülekezetünk szellemi potenciáját
adhatják: tehát van mire alapozni a jövőbeni
szolgálatokat. A rendszeres heti 15 alkalom

reményeink szerint egy jelentős egyházi ébredés alapjait vetíti előre.„Emberé a munka,
Istené az áldás.”
Mindig szem előtt kell tartanunk: „Ha az Úr
nem építi a házat,hiába fáradoznak az építők.” (Zsolt 127,1)
Samók Gyula

Három az egyben: Ima-böjt-adakozás

I

ma, böjt, adakozás: a keresztyén élet alapvető kellékei, az Istennel való kapcsolat alapértelmezett eszközei. Ugyanakkor nem velünk született, hanem tanulható készségek, amelyeket
érdemes is fejleszteni. A saját érdekünkben.
Erre a felismerésre épül a szeptembertől futó ima-böjt-adakozás kurzus, amelyben mindhárom alapvető keresztyén készséget sorra vesszük, elméletben és gyakorlatban egyaránt.
Mindannyiunkra ragadt már valamiféle tudás az elmúlt években, évtizedekben ezekkel kapcsolatban, amelyet ezen a kurzuson rendszerezünk, kigyomlálunk, és új alapokra helyezünk.
Az első trimeszter témája az ima volt, amelyet az adakozás követ, végül a harmadik harmad
a böjté lesz. A kurzus módszertana egyrészt „learning by doing”, azaz cselekvés általi tanulás,
másrészt egymástól tanulás. A csoport interaktív, nemcsak tiszteletes úrtól tanulunk, hanem
egymástól is. Mindhárom készség gyakorlását összefogja egy közös célkitűzés: minden résztvevő elhatározta magát a kurzus elején, hogy kiért vagy miért fog egész idő alatt imádkozni,
böjtölni és adakozni. Ezek titkos vállalások, nem osztottuk meg egymással a célkitűzésinket,
hanem borítékba zárba várják a kurzus végét, és persze a beteljesülésüket.
Az első harmad lezárultával talán mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy nagyon hálásak vagyunk ezért a kurzusért! Annyi mindent tanultuk az imádságról általában, saját imaéletünkről, sőt saját magunkról is, amennyit álmunkban sem gondoltuk volna. Egymás hite,
megtapasztalásai, de kétségei és bukásai által is tanulunk, épülünk, Isten dicsőségére. Ámen.
Sigér Fruzsina

Bowling Mikulás Kupa
2017. december 3-án, vasárnap délután a
nagy népszerűségnek örvendő Mikulás Kupán
gyermek, ifjúsági, női és férfi kategóriában
mérethették meg magukat az indulók.
A helyezetteket teljesítményük elismeréseként oklevéllel és édességgel jutalmazták,
a győztesek ezeken kívül vándorserlegeket
vihettek haza, amelyek hűen őrizik a gyülekezetünkben 2012 óta minden évben megrendezésre kerülő, Árpád téri Bowling Kupa legjobban gurító versenyzőinek nevét.

Megérkezésünk után azonnal birtokba vettük az előre lefoglalt pályákat, és „csak úgy
dőltek a bábuk”! A gyermekek zsivaja, a hangos biztatások vagy az éppen szünetet tartó
és egymás felé fordulók érdeklődő beszélgetése, mind-mind a jó hangulatról árulkodtak.
Örvendetes, hogy egyre többen kapcsolódnak be közösségi programjainkba, nő a
résztvevő kisgyermekes családok száma, s
érezhetően erősödik gyülekezetünk.
Istennek legyen hála!
Kiszely Terézia
11
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VIZSOLY, A REFORMÁTUS BETLEHEM

Csodálatos élményben volt részünk az egynapos kirándulás alkalmából. Tartalmas, tanulságos, gazdag programunk volt.
Vizsoly egy picike ősi magyar föld óriási
gazdagsággal. Itt szolgált Károli Gáspár, aki a
Bibliát magyar nyelvre fordította Czeglédy–
Benczédi, gönci lelkipásztorok segítségével.
A vizsolyi biblia nemzeti értékünk lett, 20142015-ben hungarikummá nyilvánították.

A vizsolyi templom egy csoda! Kertjében
található a nyomtatás történeti múzeuma és
egy könyvesbolt. A templom belsejét csodálatos, egyedi freskók díszítik, melyet elmondani
nehéz, de látni és értékelni könnyebb, mivel
a tárlatvezető gazdag, értékes, hozzáértő bemutatót tartott.
A gönci művészeti terem is sok látnivalóval
kápráztatott el minket, ilyen volt pl. az úrasztali terítő 1705-ből, sok szép cserépedény ejtett ámulatba minket.
Örvendetes dolog volt, hogy vásárolni is
tudtunk énekeskönyveket és apró ajándéktárgyakat.
Szeretném, ha legközelebb több gyülekezeti társam is részt vehetne ezekben az élményekben.
Balázs Ferencné Olgi

Áldás az Árpád téren
Miért fontos nekünk az áldás itt az Árpád téren? Megyünk, hogy valaki ránk tegye a kezét
és megáldjon! Lehet, hogy ebben is még inkább Istennel akarunk még szorosabb közösségben lenni? Érezni akarjuk azt, hogy Isten
megérint? Mi Isten miatt járunk ide a templomba? Igen. Ő a mi Atyánk, vagy más néven
Mennyei Édesapánk. Tudja, hogy érezni, érteni akarjuk, hogy nem csak azt akarjuk, hogy
a vasárnapunk, hanem minden pillanatuknak
része legyen. Hogy, segítsen, amikor dönteni
kell, hogy mellénk álljon jóban és rosszban.
Ő ajándékozta nekünk az áldás lehetőségét,
hogy még inkább megérinthessen, mellénk
állhasson. Mi boldogan éltünk a lehetőséggel.
És mi tudjuk, hogy ez nem egy napról szól.
Megérint ott és akkor még közelebbről, és
munkálkodni kezd a szívünkben, a lelkükben,
mert fontosak vagyunk Neki. Miket is mondott nekünk aznap Isten? „Ami érettünk történt, történjék bennünk; Kelj föl és tündökölj,
mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr
12

dicsősége; Isten nem akarja, hogy vádlás alatt
legyünk. Ezt mondja még Isten: nem haragszom már rád. Nekünk az élet Igéje adatott”.
Hú, amikor ezeket hallottam, azt mondtam:
igen, igen, igen, Jézus Krisztusom. Gyere, és
formáld azt, amit bennem még formálni kell,
mert inni akarok még ebből a forrásból… és
jött az áldás… és jó volt, ahogy megérintett
Isten jelenléte, betöltött az Ő örömével… és
jelenlétével… ezt nem lehet leírni, ezt az éli át,
aki bele akar, bele mer ebbe lépni. („azon a
napon megtudjátok, hogy én (Jézus Krisztus)
az Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig
tibennetek” Jn; 14; 19-20.) És mi ott bele mertünk lépni ebbe. Isten nagyon, nagyon szeret
minket. Atyánk nem hagy magunkra sohasem.
Látta Mennyei Édesapánk a mi szívünket, és
nagyon örült, hogy mi odamentünk az Ő színe elé. Áldásért. És igen, adjuk mi is tovább az
Isten áldását, és azt fogjuk tapasztalni, hogy
még bőségesebben árad ránk áldása.
Biró Hajnalka

63. szám

Mennyből az Angyal!

G

yülekezetünk imaterme időről időre varázslatos átalakulásokon megy át. Az elmúlt időszakban varrottasokban, gyönyörű hímzésékben gyönyörködhettünk, most pedig Kolozsvári-Donkó Rebekának köszönhetően magyar népünk mondavilágába tekinthetünk be.
Rajzai, mézesei és a gyönyörű rekeszzománc alkotásai mutatják, biztos kézzel formálja a legkülönfélébb anyagot is. Amikor belépünk, nemcsak színek és formák fogadnak, hanem illatok
is, melyek terelgetik a gondolatainkat, hiszen advent van. Amikor belépsz az imaterembe, az az
érzésed, hogy egy légies csipkelepel borítja az egész termet. Magával ragadó, és bízom benne,
egyre többeket visz közelebb Jézushoz.
Veres Jánosné Anikó

Menekülők

G

yülekezetünk tagjai a HÉSZ kör szervezésében 2017. 11. 18-án és 22-én színházlátogatáson vettek részt. A Menekülők
című történelmi drámát nézhettük meg 22 fő
részvételével.
Ez a mű nyerte el a Csokonai Színház, a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Debreceni Megyei Jogú Város Önkormányzata „Akire
nem volt méltó e világ” című közös drámapályázatának fődíját.
Győri L. János irodalomtörténész, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának
tanára és unokahúga,
Győri Katalin fiatal,
tehetséges, művésztanár tollából született
meg a dráma, melyet
a Csokonai Színház, a
Reformáció 500 éves
jubileumi emlékünnepe alkalmából, októberben mutatott be.

A mű az 1660-as években játszódik, amikor Ali temesvári pasa elfoglalta Váradot és a
Kollégium diáksága és tanítójuk útra kelnek,
remélve hogy Debrecen befogadja őket.
Mindeközben a város atyjai, a Kollégium diákjai vonakodnak a számkivetetteknek helyet
biztosítani.
A színdarab emberi sorsokon keresztül ma
is aktuális problémákra hívja fel a figyelmet,
mint az elfogadás, befogadás, ítélkezés, megbocsájtás, hűség, hit kérdése.
Mindenkinek szeretettel ajánlom a figyelmébe a Menekülők című dráma
megtekintését.
Kurta Sándorné Marcsi
Az előadás plakátja.
A műről Győri L. Jánossal készült
interjú a Csokonai Színház oldalán:
http://csokonaiszinhaz.hu/kilepni-atortenelmi-keretbol-interju-gyori-ljanossal/
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Buszmisszió

Hirdetés? Evangélizáció? Csak egy ötlet? Nem igazán tudom én sem, de egyszer csak azt kérdeztem magamtól: mi miért is nem használjuk ki ezeket a már létező lehetőségeket? A reformátorok ma blogolnának, és laptoppal lennének fenn a világhálón. Sőt, az öt sola mellé felvennék
hatodiknak a sola radio-t is. Na, ezért ment ez a félperces kis reklám Debrecen minden tömegközlekedési eszközén egész októberben. Hiszem, csak azt tesszük, amit ők is tennének!
Veres János, lelkipásztor

Párbeszéd asztala

A nagy megemlékezések véget érnek október
31-én. De mi lesz azután? Mi ebben a gyülekezetben nem szeretnénk, ha minden ugyanúgy
maradna. Az újabb fél évezredet ezzel az asztallal szeretnénk kezdeni! Felvetve a kérdést:
és mi lesz október 31-e után? Mindenszentek
és halottak napja? Vagy Október 32-e?
Jelenleg a Debrecen Televízióban található
az asztal!

A Római levél elé

A Római levél, vagy ahogyan nevezni szoktuk „a reformáció levele”, mindig sorsfordító időkben
bukkant föl. Mi itt ebben a gyülekezetben hisszük, hogy sorsfordító időben élünk! A környezetszennyezés, az éghajlatváltozás valamint a gazdasági-, és morális válság korát éljük, amikor a
migráció is egyre nagyobb méreteket ölt.
Pál apostol, Istennek elhívott szolgája, azért írta meg a Római levelet, hogy bemutatkozzon egy számára ismeretlen közösségnek, a római pogány-keresztyén gyülekezetnek, egyúttal megerősítse számukra, hogy az evangélium Isten üdvözítő erejét tartalmazza. Szeretnénk
hinni, hogy Isten Szentlelkének ereje által, azok a számunkra ismeretlen és talán még nem is
hitben járó közösség tagjai, akik a Római levelet lemásolták, munkájuk során megérintődtek, és
elhívást kaptak Isten és a közösségünk megismerésére.
Magunk is megújulásra szoruló emberekként tesszük a dolgunkat.
Így 16 fejezetfelelőssel szólítottunk meg szám szerint 54 olyan embert, akik templomba nem
járnak, többségük még csak meg sincs keresztelve, és nem olvas Bibliát sem. Miért?
Mert hisszük, hogy „az Úr Igéje nem száll hozzánk vissza üresen…” - így kérünk áldást az írók
és családtagjaik életére.
			
Veres János, lelkipásztor		
Veres Jánosné, lelkipásztor
		
Szilágyi János, gondnok
A Római levél elkészült kéziratát 2017. november 26-án a dumfries-i testvérgyülekezetünk képvieslőjének, Heather O’Connor-nak adtuk át, hogy az általuk megírt angol nyelvű változattal
együtt a következő évben templomukban legyen megtekinthető.
The letter of Paul to the Romens’ manuscript was handed over to Heather O’Connor, on 26th
November 2017, with the English version of their writing, to be seen together in their church
next year.
14
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Hírek Dumfriesból

Heather a hálaadó istentiszteleten a kórusban énekelt
Heather sings in Árpád tér Church Choir

H

aving come from your partner church St
Mary’s-Greyfriars’ in Dumfries, Scotland,
to visit your church, Arpad Ter, at the end of
November, I was struck by the kindness, hospitality and generosity of the people I met
in Hungary. It was a pleasure to pass on the
good wishes of St Mary’s-Greyfriars’ and be
with you to celebrate the joyous event of
your church’s outside refurbishment and 500
years since the Protestant Reformation. Your
church looks beautiful, and I especially love
the tiling on the roof!
On Friday, I was lucky enough to be shown
around the Debrecen Reformed Theological
University, where I learned more about the
significance of Debrecen in the development
of Calvinist thought and establishment in Europe. Afterward, Barbara Arany took me on a
tour around the University of Debrecen, where
I saw the church there. It was interesting to see
how similar our countries are in many ways,
and a pleasure to bond with people I otherwise wouldn’t have met.
Together, I hope that our faith can grow,
though we are many miles apart. Our pastor
is sorry he could not be with you; however,
I am very happy to have spent time in your
country and have met such welcoming people. Your country and church are beautiful,
and I hope to see you all again. Thank you so
much, köszönöm!
Heather O’Connor

Templomunk
emlékplakettje
a dumfries-i
templomban

A

skót dumfries-i St Mary’s-Greygfriars’
testvérgyülekezetből érkeztem hozzátok
november végén. Mélyen megérintett azok
kedvessége, vendégszeretete és nagylelkűsége, kikkel Magyarországon találkoztam. Örömmel adtam át gyülekezetem köszöntését és
ünnepeltem veletek együtt a templom külső
felújításáért tartott hálaadó istentiszteleten a
Reformáció 500. évében. A templom csodálatos, nekem különösen a tető tetszik!
Pénteken volt szerencsém meglátogatni a
Debreceni Református Hittudományi Egyetemet, ahol sokmindent megtudtam Debrecen
kálvinista tanok fejlődésére és azok európai
meggyökereztetésére gyakorolt hatásáról.
Majd Arany Barbara egyetemi lelkész a Debreceni Egyetemet és az egyetemi templomot
mutatta meg. Érdekes volt látni, hogy országaink milyen sok dologban hasonlóak, és élmény
volt megismerni embereket, akikkel máskülönben nem találkozhattam volna.
Azt remélem, hogy az egymással való közösségünk hitünk növekedésére szolgál még akkor
is, ha mérföldekre vagyunk egymástól. Lelkipásztorunk sajnálja, hogy nem tudott veletek
lenni ez ünnepi alkalmon, én azonban nagyon
boldog vagyok, hogy eljöhettem és ilyen vendégszerető embereket ismerhettem meg Magyarországon. Az országotok és a templomotok is gyönyörű, és remélem, hogy hamarosan
újra találkozunk. Köszönöm!
Fordította: Szilágyiné Asztalos Éva
15
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Anyakönyvi
Anyakönyvi hírek
„Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg.”
(Róm 14,8)

TEMETÉS

KERESZTELÉS

Löki Dávid
Truczkai Regina Zoé
Ferge Máté
Pál Veronika

Horváth András
Bökönyi Sándorné
sz. Polyák Anna
Jakó Lajos
Truczkai Lajosné
sz. Horváth Katalin
Kuji Zoltánné
sz. Szarvas Erzsébet
Nagy Sándor Ambrusné
sz. Böszörményi Julianna
Somlyai József
Szatmári Tiborné
sz. Palotai Ágnes

Az élet meg a halál

M

i voltunk ketten a magasak és vékonyak
a családban, tőle örököltem az alkatomat és a lábfejem formáját. A 30. születésnapomon még együtt ültünk a teraszon. Én 9
hónapos kismama voltam, ő potenciális dédpapa. Én nagyon várandós voltam, ő egy kicsit
beteg, de ki nem beteg 80-on felül?
Lajos-napon a klinikán találkoztunk, én
terhességi vizsgálatra mentem, ő altatásban
végzett tükrözésre. Két nap múlva dédpapa
lett, és halálos beteg. Úgy ébredt az altatásból, hogy akkut leukémiája van, az orvosok
azt mondták, három napja van hátra. Szegény
anyám ingázott az intenzív és az újszülött osztály között. Élet és halál között.
Feküdtem éjszaka a klinikai ágyamon, a
kétnapos dédunoka aludt, én nem. Tombolt
bennem a szülés utáni hormon-cunami, fájt a
testem, és próbáltam elképzelni, hogy nincs
nagyapám. Nem ment. Mindig is volt.
A harmadik napon hazaadtak minket.
Gombóccal a torkomban vetettem fel a neonatológusnak, hogy átvinném a belgyógyászati intenzívre az újszülöttemet. Azt mondta,
feltétlen mutassam meg a kicsit a nagyapámnak. Hálás voltam ezért a válaszért. Forgott
16

földi életének 84. évében
földi életének 86. évében
földi életének 88. évében
földi életének 70. évében
földi életének 82. évében
földi életének 80. évében
földi életének 64. évében
földi életének 62. évében

velem a világ, mikor kiléptünk a szülészetről.
Iszonyú sokat változott az életem három nap
alatt. Anya lettem, és hamarosan megszűnök
unoka lenni.
A haldokló nagyapám helyett egy mosolygós, vidám fickót találtunk az intenzíven. Talán
nem tudott róla, hogy haldoklik, ő élni akart,
és látni a dédunokáját. A dédunoka édesen
aludt és nagyon szép volt. A nagyapám arcán
ragyogott az életöröm.
Nem halt meg három nap alatt, még ott
volt a keresztelőn, és még volt egy közös karácsonyunk. De azon a karácsonyon már nem
volt ott teljesen, olyan tekintete volt, mintha
odaátról nézne vissza. Ültünk a nappaliban,
szoptattam a kisfiamat, és néztem a nagyapámat. Arra gondoltam, ez az első és utolsó közös karácsonyunk. Felfoghatatlan volt.
Másnap megint rosszul lett, be kellett vinni a klinikára. Legközelebb lélegeztető-gépen
láttam. Akkor találkoztunk utoljára, csend
volt és kattogás.
A temetésére elvittük a dédunokáját is.
Végigaludta.
Sigér Fruzsina

Nőszövetségi hírek
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„Minden pillanat örök veszteség marad, melyben
nem Jézus tanításai szerint élünk.” (Zsindelyné T.K.)
- Kedves Szalkay Kázmérné, ez év őszén, október
7-én a Zsindelyné Tüdős Klára díjat vehette át Budapesten a Református Zsinati Székházban. Kik kaphatják meg ezt a díjat? Kik kaphatják meg ezt a díjat?
- A Magyarországi Református Nőszövetség (MRN)
szabályzata szerint a díjra az a Magyarországon élő
református nőszövetségi tag jelölhető, aki példamutató életével nem csupán a saját gyülekezetét
építette, hanem egyházkerületében, vagy országosan is sokat tett azért Isten dicsőségére, hogy
egyházunk – s benne gyülekezeti nőszövetségeink
– lelkileg, szellemileg gyarapodjanak. Az Egyházkerületi Nőszövetségek javaslata alapján a MRN Intézőbizottsága dönt a díjak odaítéléséről. A díjat csak
2010-ben alapították.
- Ki volt Zsindelyné Tüdős Klára?
- Késői nagyasszony – Siklós József papköltő lírai
megfogalmazása szerint. 1895-ben Debrecenben
született /emléktáblája a Péterfia utca 30. sz.
alatt/ és 1980-ban Budapesten halt meg. Szakterülete a képzőművészet és a néprajz. Tehetséges, sokoldalú, közismert személyiség. Mély
hitű asszony volt, az üldözöttek pártfogója, a II.
világháborúban sok zsidó ember és gyermek életét mentette meg. Izráel államtól megkapta a Yad
Vashem díjat, a Világ Igaza elismerést. 1941-ben
ő szervezte meg Pilder Máriával együtt Ravasz
László püspök kérésére a Református Nőszövetséget, amely mint ma is, a gyülekezetekben munkálkodott. 1947-ben a proletárdiktatúra megszüntetett minden egyházi és civil szervezetet.
/A MRN csak 1992-ben alakulhatott meg újra/.
Zsindelynét férjével együtt kitelepítették Budapestről a Dunántúlra. Számos könyve jelent meg,
amelyek ma is épülésünkre szolgálnak.
- Hogy zajlott a díjátadó ünnepség?
- Szívbemarkoló istentisztelet, érdekes előadás,
úrvacsorai közösség, a díjazottak laudációja, díjátadás. Még divatbemutató is volt, Hampel Katalin magyaros-zsinóros ruhaterveit nagy tapssal fogadtuk, aki szép bizonyságtételében azt is
elmondta, hogy Tüdős Klára a példaképe, mind
emberségében, hitében és munkásságában.

- Úgy tudom, a díj kinézete 2016-tól nem a szokványos emlékplakett.
- A díjat Szemők Zsuzsanna kecskeméti építész-szobrász tervezte. Úrihímzés motívummal
díszített, bronzból készült kisplasztika, praktikusan
akár levélnehezékként állhat az íróasztalon, nem
csak a vitrinben. Laudációmat a gyülekezeti irattárnak ajánlottam fel.
- Mit jelent Önnek a Zsindelyné Tüdős Klára díj
átvétele?
- Nekem ez olyan, mint egy életmű díj. Megtisztelő számomra, hogy a reformáció 500., Református Egyházunk alapításának 450., a MRN 25.évfordulóján vehettem át.
- Nagytiszteletű asszony jelenleg is tevékenykedik a nőszövetségi munkában.
- Miután 2014-ben, 21 év után megszüntették a Vecsey-Bruckner Nőszövetséget, engem a Kistemplom-Ispotály Egyházközség Nőszövetsége fogadott
be. Az országos közgyűlés küldötti tisztségére kértek fel. Egyházmegyei összekötő is vagyok.
- Milyen érzéssel, gondolatokkal vette át ezt a díjat?
- Nem volt egyértelmű az örömöm, mert nőszövetségünk már 24 éves lehetne. A városban, a
megyében újabb és újabb nőszövetségek alakulnak. A reformáció 500. évében hangsúlyozhatom:
Múltunkon épül fel a jelen és a jövő, ezért elődeink
munkáját, örökségét meg kell becsülni. Sohasem
vezetett jóra, „ha a múltat végképp eltörölni” igyekeztek. Az Árpád téri gyülekezetben már az 1940s években működött a Kálvin János Nőszövetség,
éppen Zsindelyné felhívására. A helyes keresztyéni magatartás az, ha Jézus Krisztus nevében Isten
dicsőségére végezzük dolgunkat. Így adtam át a
vezetést is a fiatalabb generációnak.
- Azért remélni lehet az újjáalakulást?
Remélni lehet. Ahogy Isten Szentlelke erőt adott
a posztkommunista múltban küldetésünk végzéséhez, úgy a jövőben is kaphatnak elhívást az Árpád tér asszonyai erre az áldozatos, de örömteli
munkára. Rá kell érezni arra, hogy a Nőszövetség
adta eszközökkel az egész országot, sőt a Kárpátmedencét tárt karokkal kell átölelnünk.
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Olvasósarok

„Korom vallása”

- Pier Paolo Pasolini versei
„Megsiratni mindent,
nevetni mindenen,
mindenre nyitottan
és nyíltan élni.”
(Pasolini: Virágvasárnap)
Pier Paolo Pasolini (Bologna, 1922. március
5. – Ostia, 1975. november 2.) olasz író, költő, teoretikus és filmrendező volt. Leginkább
formabontó, nem mindennapi hangvételű
filmalkotásairól ismert hazánkban, amelyek
nemcsak az egyetemes világirodalom hagyatékait (Dekameron, Az Ezeregyéjszaka virágai,
Canterbuy mesék, Médea, Oidipusz király) jelenítik meg sajátos formában és mondanivalóval, hanem merész képi világgal is. Pasolini
azonban íróként és költőként is maradandót
alkotott, amely darabokat a Kalligram kiadó
jóvoltából végre magyarul is megismerhetik
az érdeklődők.
Pasolini egyike a kedvenc művészeimnek:
A Máté evangéliuma egy ateista, kommunista és homoszexuális bűnös lélek megjelenítésében csodálatosan tárja elénk Krisztus
harcát. A film egyik kulcsmondata Jézusé:
„Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a
földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot.” A megváltásért, a változtatásért való
harc ez, harc az Úr által remélt jobb világért.
Pasolini, mint az ókori mitológiák nagy adaptálója szinte minden alkotásába csempészett
keresztény utalásokat, nem véletlen, hogy

18

Korom vallása – Pier Paolo Pasolini
versei, Kalligram Kiadó, Budapest,
2013, fordította: Csehy Zoltán.

versei is az ókori görög és római mitológia
mellett hemzsegnek a keresztény elemektől.
Csehy Zoltán a latin és görög irodalom kiváló
fordítója és ismerője, ezért külön öröm, hogy
maga választotta ki a Korom vallását, és ebben valóban benne van szinte minden, ami
miatt eddig is nagyra becsülhettük Pasolinit:
műveltség és radikalizmus, bátorság és szelídség, tabudöntés és empátia, a nyomor, az
elesettség, a nemesség megjelenítése.
A versek java része az ötvenes évek végén született, a kommunizmus éveiben.
Mégis ez az ami még nagyszerűbbé teszi őt,
hiszen katolikus gyökereivel az elnyomottak
érdekében felszólaló baloldali forradalmár
lélek és a mindent hidegen szemlélő, kamera
tekintetű filmes mellett jelen van a hittel és
érzésekkel rendelkező keresztény ember is.
A szövegek hol filozófiai esszék, hol politikai
pamfletek, hol a latin költészetből jól ismert
epigrammák, de mind telve érzelmekkel és
remek gondolatokkal, s nem utolsósorban
eltelve Istennel, és Pier Paolo Pasolini hatalmas, sokszor felfoghatatlan alázatával.
Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett

KUCKÓ - Gyermeksarok
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A Debreceni Református Egyházközségért Alapítvány december 2-án rendezte meg az adventi kézműves foglalkozást,
melyen most is szebbnél szebb alkotások készültek.
A rendezvény és az alkotásokból készült karácsonyi vásár bevételével a gyülekezeti bábcsoportot támogatjuk.
Szilágyiné Asztalos Éva alapítványi titkár

