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Heti alkalmaink
Hétfő: 17.00, presbiteri bibliaóra
Kedd-péntek: 8.00, reggeli áhítat
Szerda: 15.00, Bibliaóra 
Szerda: 17.00, Kórus
Szerda: 18.30, Három az egyben
Csütörtök: 16.30, HéSz
Csütörtök: 18.00, Házi bibliaóra 1
péntek: 16.00, Konfirmáció előkészítő 
péntek: 17.00, ifjúsági kör
Vasárnap: 9.00, istentisztelet 
   9.00, Vasárnapi iskola
Vasárnap: 16.00, Családi dicsőitő isten-
tisztelet, minden hónap utolsó vasárnapján,
Cursillos alkalom minden hónap második 
vasárnapján

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.

Köszöntő

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: Both Barna, Fejszés dániel, Gyatyel péter, pixabay, rogovics-Fehér Lajos

Év végi utolsó lapszámunkba ismét számos érté-
kes beszámoló érkezett, köszönöm mindenkinek, 
aki vállalta gondolatait, és megosztotta velünk 
azokat! Egyúttal bíztatom is a testvéreket, hogy 
bátran írják le élményeiket, gondolataikat, bi-
zonyságtételeiket; szívesen vesszük ezeket az írá-
sokat, és igyekszünk megjelentetni őket. 

Kívánok mindenkinek istentől megáldott 
karácsonyt és nagyon boldog újévet!

Szilágyiné Asztalos Éva,  
technikai szerkesztő

Hivatali idő:
Keddtől péntekig 9–12 és 13–16 óra között.
Hétfő és szombat szünnap.

Ünnepi alkalmaink

12.16.   9 óra, iii. Adventi vasárnap,  
Gyatyel Péter bo. lp.

  16 óra, dicsőitő alkalom,  
gyermekek karácsonya  
(gyülekezeti terem)

  Szabóné Varga Csilla ref.pl.

12.23.   9 óra, iV. Adventi vasárnap,  
Szabóné Varga Csilla ref.pl.

12.24 16 óra, Szentesti alkalom  
Veres Jánosné ref. lp. (templom)

12.25.   9 óra, Karácsony 1. napja,  
úrvacsorás alkalom,  
Veres János ref. lp. 

12.26. 9 óra, Karácsony 2. napja,   
Gyatyel Péter bo. lp.

12.30. 9 óra, istentisztelet,   
dr. Ormóshegyi Zoltán lp.

12.31.   9 óra, Óévbúcsúztató istentisztelet, 
Veres János ref. lp.

01.01.   9 óra, Újévi istentisztelet,  
Gyatyel Péter bo. lp.

kedves testvérek!
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karácsony és annak igaz képmásai, 

az ikonok

a Veronika a görög (macedón) eredetű Be-
reniké név latin alakváltozata, jelentése: 
„győzelmet hozó”.

A Bibliához kapcsolódó (apokrif, nem a 
protestáns kánon szerinti) írásban egy Ve-
ronika nevű asszony kendőt nyújtott át Jé-
zusnak a keresztúton, és a legenda szerint 
a kendőn megmaradt Jézus arcmása. A kö-
zépkorban ezt az arcképet kezdték el Vero-
nikának nevezni; két latin szó, a vera (igaz) 
és az icon (kép)szavak összetételeként ma-
gyarázták.

Az ikon görög eredetű szó, εικόνα<ikóna, je-
lentése kép, képmás. ikonokon az ortodox és 
az abból kivált és rómával egyesült, de bizánci 
rítusú görögkatolikus egyház liturgikus képeit 
értjük. Ezek megszentelt képek, sem műtárgy-
nak, sem dekorációnak nem tekintik őket. Az 
ikonok célja ugyanis a vallásos szemlélődő és 
isten közötti kapcsolat megteremtése.

Számunkra inkább a képtisztelettel kapcso-
latban lehetnek fenntartásaink. de mit takar-
hat a képtisztelet kifejezése? Valóságosan is a 
kép tiszteletét vagy az ábrázolt személy tisz-
teletét jelenti-e? Másrészt, mivel isten itt élt 
a földön közöttünk Jézus Krisztusban, ez ma-
gának az kiábrázolásának a tilalmát is feloldja. 
Egyszóval: református ember számára is lehet tetszetős egy-egy ikon, - különösen is karácsony 
tájékán az istenszülő ikonok (Mária a kis Jézussal) fajtái. Bár a mi istenhez való viszonyunkban 
nem játszik különösebb szerepet, mégis van egy közös kapcsolódási pontunk!

itt merül fel a kérdés: mire is alkotott minket az isten?
Az Ádám az első emberpár férfi tagjának neve. A név héber eredetű (אדם) , az eredeti jelen-

tése: ember (a szó a sémi nyelvekben egyben embert, földből valót és vörös színűt is jelent.)
Azon gondolkodtam így Karácsony előtt, hogy mi magunk is lehetnénk igazi ikonokká, olya-

nokká, akiknek az életükre nézve mások is odatalálhatnának az istenhez. Hiszen mint már ko-
rábban említettem: az ikonok célja a szemlélődő és isten közötti kapcsolat megteremtése. Ez 
nem kis feladat, de szép program is, és nem csak erre az ünnepre. igaz képpé, azaz vera (igaz) 
icon (kép) válni!

Veres János lelkipásztor
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JézuS mondJA: „én vagyok a világ világossága”

K arácsony előtt, a gyönyörűen kivilágított 
utcákon járva valamit megértünk ebből a 

jézusi szóból. Minden széppé változik, a sok-
szor poros, szeméttel teli tér gyönyörű dísszé 
válik, a rozsdás oszlopok gyönyörűen világíta-
nak, a megannyiszor rohanó emberek pedig, 
szépen lassan sétálgatnak.

Valami hasonlót tesz velünk Jézus is, a Világ 
Világossága. Mi magunk, ha vele találkozunk, 
elkezdünk átformálódni, és egyre inkább azt 
a fényt tükrözhetjük, amit tőle kapunk. A leg-
jobb pedig ebben, az, hogy ez nem csak egy 
hónapig tart, nem szedik le, ha vége az ün-
nepnek, hanem ő mindig velünk lesz „minden 
napon, a világ végezetéig”, így őt örökké tük-
rözhetjük

Az én életembe is ő hozott világosságot, 
mikor a konfirmációt megelőző hittantá-
borban ki tudtam mondani, hogy imádkozni 
szeretnék, és szeretném Vele elkezdeni az új 
életemet. Hiszem, hogy nem véletlen, hogy 
ezt az igét kaptam meg a konfirmációnál. Ő 
vezetett, állt mellettem végig, és bár én sok-
szor más felé kerestem párt, hivatást, boldog-

ságot, mindig rávilágított a világosságával az 
én utamra. 

Így fedezhettem fel a lelkipásztori hivatá-
somat is, és így kerülhettem 2012-ben deb-
recenbe. Az egy éves németországi diakóniai 
szolgálatot követően, a teológiát megkezdve 
sok leküzdhetetlen akadállyal néztem szem-
be: idegen nyelvek, nehéz tantárgyak, pár-
választás stb. isten rendet tett ezekben is, 
és megmutatta, hogyan tudom használni a 
képességeimet, hogyan lehet türelmem, még 
akkor is, ha mást tennék, és hogy hogyan 
dönthetek a feleségem, Eszter mellett.

Jézus Krisztus az, akiben az Árpád téri gyü-
lekezetben végzett szolgálatom alatt is bízom, 
és akitől várom, hogy megmutassa, hogy mit 
kell/lehet/szabad mondanom, hogy még több 
emberhez juthasson el a ránk bízott örömüze-
net. 

Hiszem, hogy az első karácsonykor testet 
öltött Világ Világossága beragyogja az éle-
tünket, és biztos célt mutat mindannyiunk 
számára!

Gyatyel Péter bo. lelkipásztor

Radványi Kálmán : Én Jézust várom, a kis Gyermeket

ti nagy, hatalmas Messiásra vártok, 
Ki fölkavarja az avult világot, 
Kinek hatalma tisztító vihar, 
Ki poklot ostromol villámival: 
én Jézust várom, a kis gyermeket, 
Ki bölcsőjében játszik és nevet.

Vajúdást vártok, eszmék harcait, 
Vak gyűlölettel, gőggel küzd a hit, 
Viharzó harcot vív az öntudat 
A szent szabadság zászlaja alatt. 
én Jézust várom, a kis csecsemőt; 
Letérdelek kis lábai előtt.

titeket súlyos problémák gyötörnek: 
én átadom magam a szent gyönyörnek. 
Filozofáltok, írtok könyveket, 
Az én problémám: lélek s szeretet. 
én Jézust várom, aki mosolyog, 
és mosolyától én boldog vagyok.

Gyertek fiúk, ti kicsinyek, körém 
A hópelyhes karácsony estéjén, 
Gyertyás és cukros kedves fa alatt 
Hagyjuk a küzdő, merész vágyakat! 
Mi Jézust várjuk, a kis gyermeket, 
Ki báj, szelídség s égi szeretet

Meditáció
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bár most nem látványosan, de tovább 
folyik a templomépület felújítása.  

A felújítás újabb ütemének előkészítése 
során örömmel vettük, hogy a 2018. no-
vember 28-án a Magyar Közlönyben meg-
jelent közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLiii. törvény módosításával (2018.évi 
LXXXiii.törvény) jelen projekt esetében 
egyházközségünk mentesül a közbeszer-
zés lefolytatásának kötelezettsége alól. 
Így egyszerűsített ajánlatkérési eljárás 
során tudjuk kiválasztani a kivitelezést 
majdan végző céget. Ennek legnagyobb 
előnye számunkra, hogy akár már január 
elején fel tud vonulni a munkát elnyerő 
cég. éppen ezért azt tervezzük, hogy már 
az óév utolsó istentiszteletét is a gyüleke-
zeti teremben tartjuk.

Már a mostani felújítási ütem előkészí-
tése során kerestük a folytatás lehetősé-
gét, és beadtuk a pályázatunkat az Emberi 
Erőforrás Minisztériumának egyházi célú 
támogatási lehetőségére a „debrecen-Ár-
pád téri templom felújításának Vi. üteme” 
címen 15 millió forint összegben, amely a 
templomtér részleges fűtésfelújítását biz-
tosítaná.

Várhatóan jövő év tavaszig a gyülekezeti 
teremben tartjuk az istentiszteleti alkalma-
inkat, melyet már a gyülekezeti tagjaink 
adakozásából, mintegy 660 ezer forintért 
elkészült új, hívogató bejárati ajtónkon tu-
dunk megközelíteni. Egyúttal örömmel szá-
molunk be róla, hogy a gyülekezeti terem 

melletti iroda is megújult , összesen 1.041 
ezer forintból, így a gyülekezetet segítő 
munkatársaink is méltó környezetben vé-
gezhetik munkájukat.

Mindezekért kegyelmes istenünket illes-
se hála és dicsőség!

Szilágyi János gondnok

Folytatása következik...

alapítványi Adventi kézműves foglalkozás
Kézműves foglalkozásainknak mindig nagy sikere van kicsik és nagyok között egyaránt, ezért 
idén is megrendeztük adventi kézműves foglalkozásunkat, ahol ezúttal kisebb díszeket, de-
korációs elemeket készítettünk. Az elkészült alkotásokból karácsonyi vásárt rendeztünk a 
templomban, a befolyt közel 25 ezer Ft-os adományból az alapítvány gyülekezeti célokat 
támogat. Köszönjük a felajánlásokat!

Szilágyiné Asztalos Éva, az alapítvány titkára

Felújítás
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Áprilisban kötöttem házasságot az Árpád 
téri templomban, és utána kaptam felhí-

vást arra, hogy vegyek részt a „három az egy-
ben” elnevezésű kurzuson. Örömmel tettem.

3 in 1 – amint a kávét ismerjük. de itt 
mások az összetevők: imádkozni, adakozni, 
böjtölni. E három téma köré csoportosulnak 
az előadások. Ezek közül azt hittem, hogy 
adakozni és imádkozni mindenki tud. Megta-
nultam, hogy másképpen is lehet. Különösen 
imádkozni. én nem kaptam rendszeres vallá-
sos nevelést gyermekkoromban, így az imád-
kozás számomra korábban csupán istenhez 
intézett kérést jelentett. Ma már tudom, 
hogy ez nagyon nem ennyire egyszerű.

A református ember nem böjtöl, legfel-
jebb nagypénteken – gondoltam én. de: a 
böjt olyan, mint egy szövegkiemelő filctoll, 
amivel aláhúzza az ember mindazt, amiért 
imádkozik – hallottuk a kurzuson. Lényeges-
sé változtatja a fontos dolgokat, kiemeli azo-
kat a mindennapi imák közül. Ez új felismerés 
volt számomra.

Nincs még vége a kurzusnak, bizonyára 
várnak újabb meglepetések. Egy dolgot biz-
tosan elmondhatok: összejött egy jó csapat, 
hangulatos estéket töltünk együtt szerdán-
ként. Lelkünket erősítve.

Györkös Attila

Matkó péter vagyok, a szerdai Három az 
Egyben kör tagja.

Májusban keresztelkedtem meg, azzal a 
céllal, hogy a 40 év előtti polgári házasságun-
kat isten színe előtt megerősíthessük. A tel-
jesség kedvéért hozzá kell tennem, hogy nem 
a külsőségek vezéreltek, hanem az ünnepre 
való készülődés közben egy egyre erősödő 
belső késztetés, ami nem csak azt sugallta, 
hogy ezt meg kell tenni, hanem azt is, hogy 
ezt az Árpád téri templom gyülekezete előtt 
kell megtennem, mert édesanyám is ide járt.

Akkor még úgy gondoltam keresztelő, es-
küvő és kész. de!...

...találkoztam egy nagyon karizmatikus 
egyéniséggel, aki azt mondta, ez nem elég 
neki, nem elég nekem, nem elég a gyüleke-
zetnek és főként nem elég istennek. Ezért let-

tem a Három az Egyben kör tagja. Mindaddig 
azt gondoltam mindez, ami velem történik, a 
véletlen játéka. Ma már egyre jobban érzem, 
hogy nem az.

Minden nap rácsodálkozom valamire, amit 
nem tudtam, vagy nem úgy gondoltam, vagy 
nem úgy éreztem. Nem csak a tudásom gya-
rapszik, hanem vele nő a lelkem is.

rájöttem, a vallást is tanulni kell. Úgy gon-
doltam, életemben nem imádkoztam még, 
de most rájöttem, számtalanszor megtettem 
már, csak nem tudtam, mert nem tudatosult 
bennem. Az, hogy a vallás életforma, azzal 
csak most szembesültem. Ez a fajta életforma 
eddig sem állt tőlem távol, de most minden 
egyes szerdai nappal egyre inkább közelit.

Matkó Péter

HáRom Az egyBen: JoBB, minT egy KáVé  

Lélekerősítés szerdánként

Gyülekezeti élet – Három az Egyben
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G yülekezetünk új kezdeményezése, hogy 
havonta egyszer dicsőítő családi isten-

tiszteletet tartunk. Ha röviden akarnánk meg-
fogalmazni az alkalom célját, menetét, akkor 
pál apostol fenti szavainál nem adhatunk pon-
tosabb leírást. Közös éneklés, bizonyságtétel, 
hitünk személyes megélése, imádság. de van 
itt játék, vetélkedő, szeretetvendégség, kö-
tetlen beszélgetés.  

Mit jelent gyülekezeti tagnak lenni? Mit je-
lentenek számunkra padtársaink? Vasárnap-
ról vasárnapra találkozunk, együtt hallgatjuk 
az igét, és a régi ismerősök öt percben meg-
említik, hogy mi fontos történt velük a héten. 
de ki az aki két sorral mögöttem ül? Mit ta-
nulhatok attól akivel még sosem beszéltem, 
és hogyan segíthetnék annak akit meg sem 
ismerek az utcán? Az embertársainkhoz való 
közeledés az istenhez való közeledés is. Eze-
ken az alkalmakon a dicsőítések és imádságok 
mögött épül a földi egyház, melynek tagjai is-
merik egymást, odafigyelnek és törődnek egy-
mással, és közösen hirdetik az evangéliumot.    

Amikor felkértek minket, hogy szolgáljunk 
az alkalmon, teljes tanácstalanságban vol-
tunk. Mit is várnak most tőlünk? Miről is kel-

lene beszélnünk? Fontosnak tartottuk, hogy 
vallást tehettünk hitünkről. Bizonyságot te-
hettünk arról, hogyan éljük meg naponként az 
isten vezetését az életünkben. de a szavakon 
túl a legfontosabb talán az, hogy ott voltunk. 
Hogy együtt voltunk. Hogy beszéltünk azok-
kal akikkel még soha. Mert az ilyen alkalmak 
formálják a gyülekezetet közösséggé, mely-
ben egymás hite által épülhetünk. 

Kiss György Attila,  
Kissné Szabó Izabella

G yülekezetünkben szeptembertől, min-
den hónap utolsó vasárnapján, új alka-

lom nyílt arra, hogy együtt legyünk, énekszó-
val, hangszerekkel együtt dicsérjük az Urat. 

Nagyon jó kis közösségi programnak tar-
tom, tetszenek a dinamikus, egyedi hangzású 
dicsőítő énekek.

Mindig van egy gyermek blokk, amikor 
gyermekdalokat énekelnek mutogatva a gyü-
lekezetünk legkisebbjei.

Szívesen hallgatom a testvérek szolgálatát, 
mely tele van derűvel, bölcsességgel, megélt, 
megharcolt, élethelyzetekkel.

A vetélkedő során megmérettetünk, tudás, 
ügyesség, logikai készség terén, - jó látni az iz-
galom hevében kipirult arcokat.

Szimpatikus számomra az is, hogy minden 
alkalommal mást kérnek fel a játékok meg-
szervezésére és levezetésére; így mindig új 
ötletekkel találkozunk.

Szeretnék buzdítani mindenkit, hogy kap-
csolódjon be ebbe a közösségbe, ahol lehető-
ség nyílik a szolgálatra, hitünk gyakorlására, 
egymás megismerésére. 

Kurta Sándorné

Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és lelki énekekben, énekelvén 
és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak. (Efezus 5:19)
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Kedves ismerősöm ajánlására jelentkeztem 
a festői szépségű Jósvafőn szervezett ok-

tóberi cursillora. Nem mondom, hogy nem 
voltak fenntartásaim a csütörtök délutántól 
vasárnap délutánig tartó alkalommal kapcso-
latban, de ami kevés információt az internet-
ről és az ismerősöktől meg tudtam szerezni 
róla, az elég pozitív volt, tehát kíváncsian in-
dultam a programra.  

Vegyes életkorú, jókedvű, hozzám hason-
lóan optimista és nyitott társaságban találtam 
magam csütörtök estére, amelyben minden-
ki nagy várakozással nézett a hétvége elé. A 
szeretetteljes, megható beszélgetések és a 
változatos vidám közös tevékenységek köz-
ben megismerhettük egymást, és olyan meg-

lepetésekben, csodákban lehetett részünk, 
amelyek nem tették kétségessé, hogy isten 
áldása, ereje és szeretete végig velünk volt. A 
fáradhatatlan, felkészült cursillós szolgálatot 
teljesítők estébe nyúló érdekes, életpéldákkal 
teli előadásaiból sokat meríthettünk, okulhat-
tunk.

Vasárnap délutánra egy összeforrt közös-
séggé formálódtunk, amelyben mindenki 
egymás testvérének érezte magát, szeretet-
tel imádkozott együtt, sírt és nevetett. Nehéz 
volt az elválás. 

Hálás vagyok ezért a felejthetetlen, élete-
met meghatározó hétvégéért, amelyet test-
véreim körében tölthettem. 

Nagy Józsefné Nóri

reFormátus coursillo

Varga Lászlóné vagyok, az Úr már meg-
tért gyermekének vallom magam, így 

nagyon örültem, hogy részt vehettem egy 
a piliscsabán megrendezett CUrSiLLON, 
amiről a testvérek beszámolóiban sok jót 
hallottam.

Valóban. Egy olyan szeretetteljes közös-
ségben tölthettem 4 napot, ahol előadások 
után kis csoportokban beszélgethettük meg 
a felmerülő témákat. Engem a „KEGYELEM-
rŐL” szóló tanítás érintett meg mélysége-
sen. Mert mit is jelent ez szó? MiNdENt JE-
LENt! A KEGYELEM MAGA JéZUS KriSZtUS! 
Hiszen iStEN lehajolt hozzánk, emberekhez 
az Ő FiA ÁLtAL!

Azt mondjuk: iNGYEN KEGYELEM. dE ez 
nem ingyen van, és még csak nem is OLCSÓ.

EZ nagyon is drÁGA!  isten az Ő egyszü-
lött Fiát adta értünk, hogy drága vérén megváltson minket az örök haláltól!

Ha te is akarsz egy ilyen közösségben lenni istennel és Jézus Krisztussal, szánd el magad, és 
vegyél részt egy ilyen CUrSiLLON! 

Varga Lászlóné

Gyülekezeti élet  - Coursillo
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„Speciális időkedvezmény” alapján, azaz két-
hetente veszek részt a szerdai alkalmakon. Jó 
hangulatú, sok nevetéssel fűszerezett talál-
kozókat tartunk, és vidám természetemmel 
ehhez én magam is próbálok hozzájárulni. 
Jó ötletnek találom, hogy haladunk a korral, 
és videó-bejátszások, filmajánlók is színesí-
tik a témák feldolgozását. Betekintést nyer-
hettünk más világvallások gyakorlásába is. 
Néhány alkalommal kötetlen beszélgetést 

lehet folytatni egy vendég gyülekezeti taggal.  
A legmeglepőbb dolog, hogy mindenkinek 
választania kell egy böjti fogadalmat. én idén 
a mindennapi mozgást, sportolást választot-
tam. Ez azért jó, mert így nem lemondani kell 
valamiről, hanem napról napra valami mellett 
kell dönteni, arra időt szánni. és ez sokkal job-
ban hangzik, mint az önsanyargatás! Ajánlom 
mindenkinek!

Nagy Gabriella 

BiBliAóRA SzeRdánKénT

kedves olvasó!
Ha meg akarod tapasztalni a fenti igazságot, feltétlenül 
el kell olvasnod Boros Lajos rácsok mögött szabadon 
című könyvét, amely a Harmat Kiadó gondozásában je-
lent meg. A műben a kegyelem olyan csodáját fedeztem 
fel, amelyhez hasonlót az eddigi életem során még nem 
tapasztalhattam. A könyv ajánlóját idézem:

„A bűn mélységéről az a bűnös tud igazán beszélni, aki 
annyira mélyre süllyedt, mint jómagam is. Bár szerintem 
teljesen mindegy, hogy hány méteres vízbe fullad bele az 
ember” - írja a szerző, aki valóban megjárta nemcsak a 
bűn, hanem a börtöncellák mélyét is. Sokadik bünteté-
sét töltötte, mikor az élete váratlan fordulatot vett. Nem 
került ki a rácsok mögül, sőt beismerő vallomása nyomán 
drasztikusan megemelték a büntetését, mégis szabad emberként élt tovább: szabadon attól, 
ami a bilincseknél is erősebben tartotta fogva. Az egykori bűnöző, aki évtizedeket töltött rács 
mögött, szépítés nélkül, őszintén vall arról az útról, amely a kilátástalanságból egy reményteli 
jövő felé vezet. A ma már boldog házasságban élő édesapa könyve olyan mentőöv, amelybe a 
legmélyebb örvénybe került fuldokló is belekapaszkodhat.”

Csodálatos volt felfedezni a 2000 éves bibliai történet és a szerző életében lejátszódott ese-
mény közötti párhuzamot, a börtön parancsnok megtérését.

„Uraim mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?” (ApCsel 16,30)
Kimondhatatlanul hálás vagyok, hogy személyesen halhattam az Árpád téri gyülekezet is-

tentiszteleti alkalmán az egykori rab és a volt börtönparancsnok közös bizonyságtételét.
Csodálatos, adjuk tovább!

Samók Gyula

RácSoK mögöTT SzABAdon
„Ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik” (Róm 5,20)
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2018. október 19-én dr. tóth Béla egyetemi oktató látogatott el 
gyülekezetünkbe bizonyságot tenni. Az alkalmon a konfirmandu-
sok, az ifjúsági csoport tagjai illetve néhány gyülekezeti tag is 
részt vett.

 A tanár úr tiszta őszinteséggel mesélt életéről, útjáról, hogy 
hogyan lépett be az alkohol szenvedélyként életébe. Ezután bi-
zonyságot tett, hogy isten, hogyan emelte ki őt ebből a súlyos 
mélységből, és a nehéz időkben pedig mennyire jelen volt az Úr 
megtartó kegyelme. Az alkalom célja és lényege: isten szabadító 
erejének bemutatása, a jövő nemzedékének figyelmeztetése az 

életünkre leselkedő szenvedélyekről. Jómagam, aki az alkalmon részt vettem, örültem, hogy 
rácsodálkozhattam egy olyan ember életére, aki fogságban élt, de isten szabadító ereje meg-
könyörült rajta, és kihúzta őt saját nyomorúságából. Jó volt hallani, hogy hogyan változtatta és 
formálta meg isten őt. Minden korosztály, de főleg a fiatalok azok, akik könnyen szenvedélybe-
tegévé válhatnak az alkoholnak, kábítószereknek.

Viszont jó tudni, hogy istennel mindig van kiút, és mindig van szabadulás a legmélyebb hely-
zetből is. Amikor pedig megkísért a gonosz, és minden eszközével azon van, hogy bennünket 
pusztítson és romboljon, akkor elég, ha Bibliánkból kikeressük a mennyei hívószámot: „Hívj 
segítségül a nyomorúság idején! Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem!” (Zsolt 51,15)

Szabó Ágoston

SzABAduláS Az AlKoHolTól…

G yülekezetünk támogat egy lakcím nélküli 
testvért, Ferencet. Szeretnénk számára 

lakhatást biztosítani. Ferencet megtépázta az 
utcán való, emberhez méltatlan élet, ezért mi-
előtt elkészül a számára kijelölt piciny lakhely 
(a Csonka utcai ingatlanunkban), arra kértek 
meg tiszteleteseink engem, dömösön az  Úr 
kegyelméből szabadultat, hogy  járjak közbe 
érte, illetve kalauzoljuk el egy dömösi gyógyí-
tó alkalomra. November 19-én keltünk útra 
Samók Gyula testvérünkkel hármasban. itt 
jegyzem meg, Gyula testvér számomra példa-
szerű aktivitását, ahogy időt, pénzt, energiát 
nem sajnálva valódi diakónusként végezte ezt 
a szolgálatát. Ferenc testvérünk nagy örömmel 
kapcsolódott be a számára talán szokatlan ke-
resztényi légkörű gyógyító alkalom program-
jába. Sajnos azonban egészségügyi problémái 

miatt meg kellett szakítania ott létét, így idő 
előtt hazatértünk vele, azzal az ígérettel, hogy 
a következő, januári gyógyító kurzusra felgyó-
gyultan, megerősödve visszatérhet. Hazafelé 
tartva aggódásunkat imádkozással tompítot-
tuk, hiszen még nem voltunk készen Ferenc 
befogadására, így  átmeneti szállást kellett 
számára keresnünk, ami  kezdetben remény-
telennek tűnt. de isten országában semmi, de 
semmi sem reménytelen! imáink meghallga-
tásra találtak, így a debrecen-Nagytemplomi 
református Egyházközség “reménysugár” 
Nappali Melegedő és éjjeli Menedékhelyen 
elhelyezést kaphatott. A további teendőnk: 
testvérünk gyógykezelését segíteni, majdani 
szállását beköltözhetővé tenni. Köszönjük az 
Úr gondviselését, és kérjük további áldását 
ezen szolgálatunkra! Soli deo Gloria!

Balázs Ferenc, diakónus

HéTKöznApi diAKóniA

Gyülekezeti élet
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KáRpáTAlJA A gyüleKezeTi TeRemBen

Soltész péter magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett Holló lászló-díjas festőművész Szí-
nek szerelmese című kiállításának megnyitójára 2018. november 4-én került sor a gyüle-
kezeti teremben.

Gyülekezetünk festőköre egy új taggal fog bővülni, említették nekem talán tavaly, amikor 
a csonkatemplom imatermében nyílt meg egy kiállítás. Hevenyészve néztem csak meg a 

hirtelen kezembe adott prospektust, de már akkor láttam, hogy ezek a képek „azok a képek”. 
Nagyon örülök, hogy ezekből a képekből kiállítást rendezhettünk. A különböző technikák hasz-
nálata, a változatos műfajok az egészen érdekes színvilág, mely akár a tájképeiben, csendélete-
iben, portréiban vagy városrészleteiben is megjelenik, mind - mind egyetlen kérdést fogalma-
zott meg bennem. Ki lehet ez az ember?

Azt gondolom, hogy - Kolozsvári Katalin festőművész - személyes és sokatmondó megnyitó-
ja, no meg a személyes beszélgetések révén képet alkothattunk arról, hogy ki is a képek alkotója 
valójában!

Veres János lelkipásztor

A gyülekezeti teremben jelenleg az Árpád Művészeti Alkotó Közösség tagjainak munkáiból lát-
hatunk válogatást. Az alkotók a gyülekezeti terem alatti pincében gyűlnek össze heti rendsze-
rességgel és készítik szebbnél szebb műveiket! Köszönjük, hogy  az adventi időszakot képeikkel 
szebbé teszik , örömet okozva az egész gyülekezetnek!

Szilágyiné Asztalos Éva

Gyülekezeti élet - Árpád Galéria
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tanka Lászlóné  
szül. Somogyi Jolán  földi életének 81. évében

tóth László  földi életének 63. évében
Budai Zoltán Viktorné  

szül. Koroknai róza  földi életének 90. évében
Bartunek Kornélné  

szül. Balogh irén  földi életének 85. évében
palásthy Józsefné  

szül. pikó irén  földi életének 94. évében
Erdődi Gáborné  

szül. Csapó Eszter  földi életének 74.  évében
Forgács Lajosné  

szül. Gombos Klára  földi életének 73. évében
Keresztúri Antalné  

szül. Alföldi irma  földi életének 87. évében
révész László  földi életének 58. évében
Liebe Mihályné  

szül.Kiss pálma  földi életének 85. évében
Ónodi Józsefné  

szül. Borbély piroska  földi életének 91. évében
Szabó Sándorné  

szül. László róza  földi életének 86. évében
Szabó Sándorné  

szül. Szentmiklóssy Erzsébet  földi életének 78.évében
Sziklai János  földi életének 88. évében
Nagy Sándor tibor  földi életének 59. évében
Kányási Katalin  földi életének 81. évében
Végh Zsuzsanna  földi életének 90. évében
Szupkai Ferenc  földi életének 84. évében

„Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg.” 
(róm 14,8)

temetés

Anyakönyvi  hírek

keresztelés
presits Nándor
Oláh Jázmin Bodza
Lakatos Benett

FelnőTT  
keresztelés
Berza János
Deme balázs
Nagy Gabriella
Lakatos Sándor Zsolt

esketés
Fejszés dániel Lajos 
gyülekezetünk pres-
bitere, kántora és 
tornyi Blanka Violetta 
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BoTH BARnA pReSBiTeR BemuTATKozáSA

Gyülekezeti élet

56 éves vagyok, Csengerben születtem és mellette a kis szatmári fa-
luban, Csengerújfaluban nőttem fel. Ott éltünk szüleimmel és testvé-
reimmel, egy nővérem és egy bátyám van. Szüleim már nem élnek.  
A gyermekévek és az általános iskola után debrecenbe jöttem gimná-
ziumba, és ebben a városban maradtam mind a mai napig. itt érettsé-
giztem a református Kollégium Gimnáziumában. Nem voltak nagy ter-
veim, a kollégium légköre úgy irányította a diákéveket, hogy teológiai 
hallgatónak jelentkeztem. Később kiderült, nem jól választottam, nem 
ez az én szolgálati helyem. Közben dolgoztam gyermekotthonban, sze-
retetotthonban, tanulmányaimat nem folytattam.

Megismertem a páromat, piroskát és a két gyermekét, Csabát és 
tamást. Férje korán, fiatalon meghalt. Mindez már 34 éve, azóta éljük együtt közös életünket, 
mind a négyen egy családban. Közös gyermekünk nem született. piroska már nyugdíjas, Csaba 
és tamás testi, lelki bajaikkal jelenleg munkanélküliek.

Másfél évig voltam sorköteles katona. Katonaság után dolgozni kezdtem a debreceni tej-
üzemben. Azóta is, három évtizede, ott dolgozom. A logisztika minden területét megismerve, 
tanulva, most raktárvezető vagyok. Szeretem a munkámat, és úgy érzem, a munkatársaim is 
szeretnek velem dolgozni.

Hosszú ideje már, hogy az Árpád téri gyülekezet tagjai vagyunk. Nem jelentkeztem pres-
biternek, és mégis 2012–től az vagyok, mert a gyülekezet megtisztelő bizalma már kétszer is 
jelölt és szavazott. Köszönöm! Nem valami rang vagy tisztség minőségben gondolok rá, hanem 
mint feladat, szolgálat. igyekszem a saját talentumaimat befogni a munkára és kamatoztatni.

Milyen a tökéletes presbiter? Nem tudom, mert nem létezik. de azt igen, hogy milyen elvá-
rásaim vannak magammal szemben is. Sok gondolat van a fejemben e sorok írása közben, de 
néhányat azért megosztok. Sokszor nem gondolunk úgy magunkra, hogy valakinek mi vagyunk 
a példa és példát mutatunk. pedig így van, és ez lehet jó és rossz is. Ugyanakkor magunk is 
keresünk és találunk példaképeket. igyekezzünk hasonlítani Jézusra, legyen ez a cél! Így meg-
könnyítjük egymás dolgát a példamutatásban.

Mindenki ott ahol jelen van, az élet bármely területén, sáfár is egyben. Sáfár a családban, 
a gyülekezetben, a munkahelyén. tudjuk, olvastuk, amit egy sáfártól elvárnak, az a hűség. én 
sem vagyok tökéletes, de igyekszem hűséges, jó sáfárja lenni gyülekezetemnek. Adja isten, 
hogy így legyen! Az Ő áldása kísérje gyülekezetünk valamennyi tagjának életét!

Both Barna
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Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett:

Olvasósarok

„A világ valóban csupa 
veszedelem, és sok a 

sötét hely, de sok min-
den akad, ami szép, s 

bár a szépség ma min-
denütt szomorúsággal 
keveredik, attól a szép 

még csak szebb lesz.”  
(J.R.R. Tolkien)

 

tolkien minden bizonnyal az egyik legna-
gyobb mesemondó, aki valaha élt. Határ-

talan képzelete a múltbeli örökség alapjain új 
világokat és lényeket hozott létre, olyanokat, 
akiket nemzedékek mondhatnak a kedvence-
iknek. tolkien legnagyobb érdeme, hogy nem-
csak a gyerekeknek írt történeteivel, mint a 
Sonkádi Egyed gazda, hanem felnőtteknek 
szánt mitikus regéivel, mint A Gyűrűk Ura is 
képes volt nemcsak örök érvényűt alkotni, de 
a szívekhez is hatolni.

 tolkien keresztény szelleme áthatott vala-
mennyi munkáján, és ezáltal még erősebben 
érezhetjük a szeretetnek, a barátságnak, a 
szerelemnek és a bajtársiasságnak a megbe-
csülését és ünneplését is. A szeret ünnepé-
re egy csodálatos levélgyűjteményt ajánlok 
mindenki figyelmébe, amelyet tolkien gyer-
mekeinek küldött minden évben Karácsony 
apóként egészen kamaszkorukig.  Sajnálattal 
tapasztalom, hogy egyre kevésbé váltunk 
egymással leveleket, nemcsak az ünnep, ha-
nem a hétköznapok idején is. A képeslapok 

is egyre ritkábbak a családok polcain, pedig 
számomra is hatalmas öröm nemcsak kap-
ni, hanem küldeni is ezeket. A levelezések, a 
levélgyűjtemények megtartása szintén kive-
szőben van, pedig nincs annál izgalmasabb 
mint szüleink, nagyszüleink egymással váltott 
gondolatait, érzéseit olvasni és visszaidézni 
egy esős délutánon. tolkien igazán értette az 
ünnepet, s szívének és lelkének ereje áthat a 
kedves kis történeteken is.

 Az első levél 1920-ban érkezett, majd 
jöttek az újabbak húsz éven keresztül, min-
den egyes karácsonykor. A havas borítékot 
- amelyen persze északi-sarki postabélyegző 
volt - néha a házban találták meg a gyerekek, 
máskor a postás hozta. Az idő előrehaladtá-
val Karácsony apónak egyre több barátja, 
segítője lett: Jegesmedvével kezdődött, majd 
később felbukkannak Hómanók, Vörös tör-
pék, Hóemberek, barlangi medvék is, no meg 
Jegesmedve unokaöccsei, paksu és Valkottuk-
ka, akik látogatóba érkeztek, de aztán ott él-
tek Karácsony apóval. A leveleket csodálatos 
rajzok és tolkien elmaradhatatlan írásformái 
teszik még különlegesebbé, s akad a levelek 
között olyan is, ami a tolkien által annyira 
kedvelt általa kitalált írással készült el.

 Jó szívvel ajánlom mindazoknak, akik sze-
retik az írót, valamint azoknak is, akik nem ke-
véssé ismerik, de szeretnének az ünnepeken 
gyermekeikkel kedves és meghitt családi me-
séket olvasni.

  Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett

J.R.R. Tolkien:  karácsonyi levelek

J.R.R. Tolkien: Karácsonyi levelek
Eredeti megjelenés: 1976.
Hazai megjelenés: 2016. november
Kiadó: Cartaphilus Kiadó
Fordította: M. Szabó Csilla
Téma, műfaj: családi, karácsonyi, levelek
Terjedelem: 192 oldal
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Karácsony

Forrás: hunyadilaca.hu

olvasd el máté evangéliumának 2. részét és válaszolj a kérdésekre!
 Ki Jézus édesanyja?  ...........................................................................................

 Mikor van Karácsony?   ...........................................................................................

 Mit ünneplünk Karácsonykor?   ...........................................................................

 Melyik angyal köszöntötte Szűz Máriát?   ...........................................................

 Kik látogatták a megszületett kis Jézust?   ...........................................................

 Melyik faluban született Jézus?   ...........................................................................

 Hogyan hívták a 3 napkeleti bölcset?    ..........................................................................

 Miket vittek Jézusnak ajándékba?   ...........................................................................

 Mi vezette a napkeleti bölcseket az istállóhoz?  ...........................................................

 Írd a képek alá, hogy kiket ábrázolnak!  ...........................................................................

Ki mondta? Kösd össze a mondatokat a személyekkel!
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