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   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.
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Hivatali idő:
Kedd, csütörtök: 09.00 – 12.00
Szerda, péntek: 14.00 – 17.00
Hétfő és szombat szünnap.

programajánló 
Bowling kupa. találkozzunk áprilisban a 
Campusban!

Kerékpártúra dombostanyára az Árpád-kori 
templom romhoz. ideje: június

Gyülekezeti táborunkra 2019. 08. 05-től 08-ig 
kerül sor. Szeretettel hívogatunk mindenkit a 
táborunkba! Barlang-, éjszakai, nappali tú-
rák, kellemes pihenés egy gyönyörű helyen.

Autóbuszos kirándulást szervezünk az ún. 
„kaptárkövekhez” (Eger, Szomolya) 2019. 10. 
12-én.

Három az egyben kiállítás. Az imaterem-
ben gyülekezetünk festőkörének kiállítását 
láthatjuk. Festőkörünk csütörtökönként vár 
minden érdeklődőt a lenti pinceteremben. 
A folyosón Kotricz tünde és rogovits F. Lajos 
fotókiállításában gyönyörködhetünk.

KöSzönTő
A Magyar Kőszál márciusi számába ismét nagyon sok érdekes írás érkezett, sajnos most is volt, 
amit helyhiány miatt csak a következő lapszámban tudunk megjelentetni. 

Köszönöm minden kedves testvérnek a cikkeket, fényképeket, és arra buzdítok mindenkit, 
hogy ha részt vesz egy eseményen, mely számára fontos, készítsen róla egy kis beszámolót és 
küldje meg nekünk, örömmel fogadjuk!

Szilágyiné Asztalos Éva, technikai szerkesztő
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Ez a Simon, ez a Simon ... bizony rosszkor volt rossz he-
lyen! Már megint belerángatták valamibe. Kiállt a sorból, 
aztán már cipelhette is a keresztet!

Nos, ilyen gyorsan történnek a dolgok velünk is. élünk 
a kis biztonságot adó világunkban, aztán hirtelen meg-
változnak körülöttünk a dolgok, és már cipeljük is mások 
terhét. A terhek alatt roskadozva persze nem az jut az 
eszünkbe: de jó nekünk! Ellenkezőleg! Arra szoktunk 
gondolni: Miért pont mi. és csak kivételes esetekben jut 
eszünkbe a mi istenünknek üzenete: „...de hű az Isten, 
aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhe-
titek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.”

Mi is mondhatjuk, hogy semmi közünk nincs a másik keresztjéhez. de vajon így van-e? Nem mi 
teszünk mások vállára elviselhetetlen terheket, és nem ezzel terhelnek meg minket mások is?

A történet azt mutatja be, hogy még Jézus keresztjét is vitte valaki. Nekünk is lehetnek segí-
tőink. Sőt, te is lehetsz valaki Simonja!

Ugyanakkor nagyon fontos meglátni, hogy Jézus keresztjét még az áldozathozatal előtt vitte 
Simon. Miután „elvégeztetett”, bizony akkor már megmozdítani sem tudná többé ember, mert 
a világ összes bűnének súlya teszi azt elviselhetetlenül nehézzé számunkra.

Nekünk tehát nem megváltani kell ezt a világot, hanem csupán dönteni: melyik oldalra ál-
lunk. Vagyis a mi győzelmünk is a kereszt jelében lehet, hiszen a rosszat még magunkban is csak 
és egyedül a jóval győzhetjük le.

Veres János, lelkipásztor

„már kereszTem vállra 
veTTem,  s érTed mindenT 
elHagyok...” (426. ének)

A böjt lényege kimondani tudni: „Mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint 
Te”/Mt 26,39/. A böjt lényege tehát önmagunk megüresítése abból a célból, hogy minél telje-
sebben megtelítődjünk Szentlélekkel, akinek titokzatos munkája által teljes lesz bűnbánatunk. 
Aki által ki tudjuk mondani: „Atyám, legyen meg a te akaratod,” s aztán majd teljes lesz a húsvéti 
örömünk is. Jézus Krisztus böjtjére tekintve lehet a mi böjtünk ünnepi készülődés, és örömteli 
a lemondásunk, ahogyan Jézus mondja: „Mikor pedig böjtöltök, ne legyetek komor ábrázatúak, 
mint a képmutatók”.

Úgy készüljünk hát, és úgy gyakoroljuk a böjtöt, amint Basileos /Nagy Szent, Césarea püspö-
ke 370-379/ írja: „Az életünket őrző angyalok szorgalmasabban állnak azok mellett, akik böjttel 
tisztítják lelküket, mennyivel inkább ebben az időben, amikor az egész földkerekségen kihir-
detik a böjtnek dicséretit. Nincs sziget, nincs szárazföld, nincs város, nem található nép a föld 
legtávolabb eső zugáig, ahol nem hallanák meg a böjt parancsát. Még a hadsereg, az utasok, a 
hajósok, a kereskedők is egyaránt meghallják ezt a parancsot és nagy örömmel fogadják. 

Dr. Szalkay Kázmér, ny. lelkipásztor

BöjTi gondolaTok
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szaBó zsolTné BeoszToTT lelkész

Szabó Zsoltné, Csilla vagyok, aki immár harma-
dik éve szolgál a gyülekezet közösségégében. 
Gyermekéveimet Hajdúböszörményben töltöt-
tem, ahol születtem, majd később középiskolai, 
egyetemi tanulmányaim során kerültem deb-
recenbe. isten elhívásából a debreceni Hittu-
dományi Egyetemre jelentkeztem, ahol 1994-
ben református lelkészi diplomát szereztem, 
isten kegyelméből. Lelkészi munkálkodásomat 
a Bagaméri református Egyházközségben 
kezdtem, ahol férjemmel Szabó Zsolttal szol-
gáltunk 2007 január 31.-ig. időközben a gyüle-
kezet felépítette a szeretetotthonát, melyben 

főállású mentálhigiénés munkakört töltöttem 
be. Közben elváltunk férjemmel. Ezután mun-
kanélküli lettem. Főállásban sem egyházi, sem 
civil munkát nem találtam, ezért alkalmanként 
idős embereknek segítettem: orvoshoz való 
kísérés, gyógyszer kiíratása, vásárlás, takarí-
tás…stb.  2016. szeptember 15-e óta az MrSZ. 
Közfoglalkoztatási programjában sikerült a 
debrecen Árpád téri református Egyházkö-
zségnél adminisztrációs munkakört betölteni. 
Így nemcsak a gyülekezet irodai munkájában, 
hanem annak lelki életében is részt veszek: 
áhítatok, Bibliakör, vasárnapi gyermek iskola, 
temetéseken való éneklés, ünnepi szolgálatok 
betanítása (advent, virágvasárnap és anyák 
napja), kórusban való éneklés, vasárnapi csa-
ládi dicsőítő alkalmak szervezése, vezetése.

Ezúton szeretném megköszönni nagytisz-
teletű úrnak, a presbitériumnak, és a gyüleke-
zetnek, hogy 2019. február 1-jétől beosztott 
lelkészként szolgálhatok a gyülekezetben. A 
fent említett feladatok kibővültek: hittanórák 
megtartásával különböző iskolákban és a gyü-
lekezetben való igei szolgálatok elvégzésével. 
Mind ezekért hálás vagyok istennek, és kérem 
áldását munkámra és mindnyájunk életére.

Szabó Zsoltné, beosztott lelkész

erdei Ferencné presBiTer
1949-ben születtem. Gyermekkorom egy 
részében a nagyszüleimnél nevelkedtem, akik 
nem voltak hitüket gyakorló reformátusok, 
de engem azért járattak hittanórára, és nagy 
szeretetben neveltek. A középiskola elvégzé-
se után korán férjhez mentem. Férjemmel, 
2016-ban bekövetkezett haláláig, 48 évet él-
tünk együtt. isten 2 gyermekkel áldotta meg a 
házasságunkat, 1971-ben Ferenc és 1973-ban 
Erika. Mindketten házasságban élnek, és az Úr 
5 unokával ajándékozott meg bennünket. A lá-

Ismerjük meg egymást!
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nyomék Budapesten, a fiamék debrecenben 
élnek, és ők is ennek a gyülekezetnek a tagjai. 
Nem voltunk ugyan gyakorló keresztyének, de 
gyermekeinket igyekeztünk szeretetben, be-
csületben felnevelni. 

A folyamatos tanulás, fejlődés része volt 
a mindennapjainknak. Számviteli vezetőként 
dolgoztam és jöttem nyugdíjba 2006-ban. Jött 
az életemnek egy olyan mélypontja, amikor 
isten megszólított, felemelt, és én engedve a 
hívásnak elindultam felé. A Nagyerdei gyüle-
kezetbe kapcsolódtam be, és voltam tagja 5 
évig. itt konfirmáltam, már mint felnőtt, amit 
életem egyik legszebb napjaként éltem meg. 

2013-ban, a húsvét előtti bűnbánati hét-
en jöttem először ebbe a gyülekezetbe, ahol 
szinte azonnal otthon éreztem magam. Ezért 
elköszönve a Nagyerdei gyülekezettől, ide 
kapcsolódtam be a gyülekezeti alkalmakra, 
mivel területileg is ide tartozom. Hála van a 

szívemben, hogy isten itt használ engem eb-
ben a szerető közösségben. 

2016 őszén cursillos három napon vettem 
részt, mely még jobban elmélyítette a hite-
met. rendszeresen részt veszek a vasárnapi 
és a hétközi alkalmakon. Az igém: „Keressé-
tek előbb isten országát, és ráadásul minden 
megadatik néktek.” Ennek fényében tartom 
nagyon fontosnak a hétközi alkalmakat is. 
Ezért hívok mindenkit, szeretettel ezekre az 
alkalmakra. isten iránti hálával köszönöm a 
gyülekezet bizalmát, hogy presbiternek vá-
lasztottak. 

tagja vagyok a diakóniai bizottságnak, 
ahol együtt tanuljuk a nehéz helyzetben lé-
vők és a rászorulók felé való szolgálatot. Jó 
Krisztus katonájaként élni és szolgálni a csa-
ládunkban és a gyülekezetünkben, keresve 
isten akaratát. 

 Erdei Ferencné

A Magyar Kőszál decemberi számában arról adtunk hírt, hogy akár januárban elkezdődhet a 
templombelső felújítása. Nem vettük azonban figyelembe, hogy mennyi számunkra felesleges-
nek érzett, de a mindent átszövő bürokrácia miatt szükséges feltételnek kell megfelelni egy olyan 
ajánlatkérési eljárásnak, mint a mienk. Így a január közepi kezdés helyett csak március 13-án 
tudtuk aláírni a kiválasztott vállalkozóval a felújítási szerződést. Jelenleg püspöki jóváhagyásra 
vár a szerződés, amint ez megtörténik,  valóságban is elkezdődhet a felújítás.

Mindeközben megkaptuk az értesítést a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től, hogy a tavaly év 
végén beadott, a templombelső felújításának folytatását szolgáló pályázatunk elbírálása során 
10 millió forint vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg. Az ehhez kapcsolódó támogatási 
szerződés megkötésének előkészítése ezzel megkezdődik, így hamarosan a templombelső új 
fűtési rendszere is elkészülhet.

A parókián sem álltunk le a felújítási munkálatokkal. A tavalyi év során a parókia emeleti 
részén lévő irodát bérlő tervező cég visszaadta a bérleményét. Ahhoz, hogy újra tudjuk haszno-
sítani, vagyis bérbe tudjuk adni, az irodát és a lépcsőházat fel kellett újítanunk, melynek során 
mintegy 1,6 millió forint értékben kifestettük, és új laminált padlót rakattunk le a két szobából 
álló, összesen 65 m� alapterületű irodában. Nemsokára a lépcsőház is kifestésre kerül, így már 
birtokba is veheti az új bérlő az irodát.

Láthatjuk, hogy sok a feladat, talán istenünk gondviselése nélkül el is vesznénk a ránk sza-
kadó terhek alatt. Ezért is fontos, hogy ne aggódjunk, hanem inkább figyeljünk a biblia soraiból 
nekünk szóló üzenetekre.

Szilágyi János, gondnok

„elég minden napnak a maga Baja.” (Máté 6, 34)

Felújítás
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a Három az egyben kurzusunk végén egy filmet néztünk meg, amit a következő alkalom-
mal a magunk által sütött almás lepények között beszéltünk meg. Álljon itt egy vélemény 
a filmről, amit ezúton is ajánlunk megnézésre.

Ádám almájának kapcsán mindenkinek az 
ószövetségi történet jut eszébe a bűnbeesés-
ről. A film azonban nem erről szól, hanem – ta-
lán – a megigazulásról.

Adott egy dán-német szatíra, amely a hi-
tet helyezi középpontjába. Főszereplője egy 
börtönből szabadult neonáci maffiózó, aki 
közmunkásként egy parókián tölti átmene-
tileg az idejét. Befogadója egy lelki és testi 
problémákkal küzdő lelkész, aki a világot saját 
irracionális módján látja, társa pedig két – ké-
sőbb három – alkoholizmusából, illetve bűnö-
zői hajlamából ki nem gyógyult férfi és nő. Az 
egész történet abszurd. A lelkész mindenben 
a jót és a szépet látja, a maffiózó pedig rá akar-
ja ébreszteni a körülötte kiépült korántsem 
ennyire ideális valóságra. A mellékszereplők 
továbbra is élik saját bűnös életüket, amiből 
számos humoros és drámai történet fakad.

„Hiszem, mert lehetetlen” – írta a iii. szá-
zadban tertullianus, a nagy keresztény teoló-
gus. Szerintem erről szól a mű. A lelkész sem-

milyen módon nem azonosul az őt körülvevő 
valósággal. A történet kétharmadáig azt is 
gondolhatnánk, hogy egy ateista, vallást bírá-
ló filmről van szó. de a végére kiderül, hogy 
nem.

Amikor a lelkész kilép a saját világából, és 
elkezd szembesülni valós környezetével, az 
általa létrehozott közösség széthull, gonosz 
vágyaik tettekké válnak. A „lehetetlen” világa 
a „mindent lehet” világává válik, ami drámák-
hoz vezet. Látunk itt jó és rossz latort, újra 
bűnbeesést és megtisztulást egyaránt. Kide-
rül, hogy az abszurdnak gondolt hit maga a 
megváltó erő.

A maffiózó egyetlen vágya, hogy süssön 
egy almás pitét, miközben a lelkészlak alma-
fáját sorozatos sorscsapások érik.

Lesz-e a bűn fájának gyümölcséből vezek-
lés és megtisztulás? Szerintem ezt válaszolja 
meg nekünk a film.

Györkös Attila

ádám almái Gondolatok egy filmről

Gyülekezeti élet  Három  az egyben
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A ‘Szólj be a papnak’ néven futó kezdemé-
nyezésünk lassan két éve ezt a kérdést is 

újra meg újra felhozza, és feszegeti. Egyéb-
ként sem szokványos helyszíneken jelennek 
meg ökumenikus eseményeink (kocsmákban, 
fesztiválokon, de volt már villamoson is). Az 
óriáskeréken tartott városi missziós alkalom-
ról egészen bátran kijelenthetjük, hogy nem 
volt előzménye országszerte.

Amint bizonyára többen tudják, 2019. ja-
nuár 5-én délután a debreceni Kossuth téren 
több keresztyén felekezet képviseletében 35 
lelkész, pap, teológus hallgató szállt be az óri-
áskerék egy-egy kabinjába, hogy a hozzájuk 
beülő, zömében az egyházzal közvetlen, rend-
szeres kapcsolatot nem ápoló érdeklődők kér-
dései, felvetései alapján kötetlen beszélgetés 
alakuljon ki „ég és föld között” témakörében.

Ez az esemény, és a körbe-körbe forgó 
kerék képe fizikai és átvitt értelemben is fel-
vetette azt a kérdést, hogy az egyháznak hol 
van a helye. Vannak kitüntetett, biztonságos 
helyek, ahol „üzembiztosan” működnek a 

dolgok, mondjuk a templomok, gyülekezeti 
termek, egyházi iskolák, de a „világba” kime-
részkedve már gyakran reménytelen feladat-
nak tűnik átadni a hitet. Vagy talán éppen az 
a helyzet, hogy az egyház túl sok helyen akar 
jelen lenni: a hitélet mellett az oktatásban, az 
egészségügyben, a politikában, a sportban, az 
általános kultúra ápolásában, stb.? Márpedig 
tudjuk, hogy aki sok helyen akar egyszerre je-
len lenni, azt kockáztatja, hogy valójában sehol 
sem tud ott lenni igazán. Mindenesetre érde-
mes megfontolni dietrich Bonhoeffer sorait: 
„Hol van az egyház tulajdonképpeni helye? 
Nem egy olyan konkrét hely, melyet előre ki 
lehetne jelölni. (…) A helyet csakis Isten hatá-
rozza meg, nem az ember. Az egyház, amely 
tudatában van ennek, az Igére vár, amely őt 
Isten helyévé teszi ebben a világban. Isten 
választására várva lemond arról, hogy lete-
lepedjen a számára kijelölt helyen. Egy ilyen 
egyház birtokolja Isten ígéretét.”

pál apostol azt írta: „hirdesd az igét, állj elő 
vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő” 
(2tim 4,2). Bizonyára az ellen sem lenne kifo-
gása, ha ezt az igehirdetés helyére is vonatkoz-
tatnánk, azaz arra első látásra alkalmatlannak 
tűnő területeken is elő kell hozakodni az isten 
igéjével. természetesen ebben sem kell kény-
szeres módon újdonságok után kapkodnunk, 

Hol 
az egyHáz Helye?
Töprengések az óriáskeréken
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miT adoTT nekem a reFormáTus cursillo?

Újra megtapasztaltam a debrecen-Árpád téri közösségünk összetartó erejét, a testvérek 
önzetlen, készséges segítését. Samók Gyula hitbéli testvérünk vitt el, és a végén hozott 

haza hármunkat: rózsikát, Mariannát és engem. /Csak hölgyek számára rendezték meg ezt az 
alkalmat./ A kívánt érkezési időpontra, az Úr segítségével, gond nélkül begördültünk a szépen 
kialakított telephely kapuján. Az előttünk álló összesen három nap minden tevékenysége ala-
pos, jól előkészített munkát igényelt az ott szolgálatot végzőktől: regisztráció, kitűzhető név-
jegy, egyedi kívánságok teljesítése, stb. Mindez segítette a kisebb létszámú csoportok oldott, 
őszinte, barátságos természetes viselkedését. 

A következő két és fél napon igehirdetést /a kegyelemről,a sákramentumokról/ és különbö-
ző témákban /ideál, Közösség, példamutatás, tanulás, Hit, Elmélyülés/ előadást hallhattunk. 
Ezekről rajzolni, valamint szövegesen „értékelni” kellett. Sok vidám perc mellett építő értéke-
lést is kaptunk. Megjegyzem: az előadók tiszteletük jeléül alkalmibb ruhát vettek fel! Az utolsó 
délután a templomba érve gyülekezeti testvéreink, szűkebb értelemben vett hozzátartozóink 
vártak. /Nem kis meglepetésünkre!/ Egyenként tettünk bizonyságok az átéltekről.

Úgy érzem, hogy azon a három napon sok minden volt, de minden másként! Megtapasz-
taltam: isten célja, hogy az Ő akaratát cselekedve minél inkább gazdagodjam a hitben, és ezt 
közösségben, felebaráti szeretettel tegyem!

Kedves testvéreim! Aki csak teheti, jelentkezzen egy Cursillora. Személyesen érdemes átélni!
Zilahi-Sebessné Tóth Ágnes

hiszen Jézus Krisztus is bűnö-
sökkel (úgyis fogalmazhatunk: 
más bűnösök által saját ma-
gunknál inkább bűnösebbnek 
tartott emberekkel) étkezett 
azok házában és Luther Már-
ton is ugyanúgy vállalt hitvi-
tát fogadóban, mint egyetemi 
vagy uralkodói környezetben. 
Ha elhisszük végre, hogy az 
igehirdetés mindannyiunkra 
rá van bízva, akkor rá fogunk 
jönni, hogy, nincs is olyan hely, 
amely alkalmatlan lenne erre.

Árpád téri gyülekezetünk tevékenyen részt 
vett az óriáskerekes eseményben, hiszen lelki-
pásztorunk, Veres János vetette fel az ötletet, 
amint mondta, isteni sugallatra. Az esemény 
előtt megosztotta gondolatait az egybegyűl-
tekkel, és az egyik kabinban helyet is foglalt. 
Egy-egy további kabin lelki vezetését Arany 
Barbara egyetemi lelkész, gyülekezetünk 

tagja, valamint Gyatyel péter, gyülekezetünk 
beosztott lelkésze vállalták. Az eseményt a 
városi rendezvényszervezőkkel együtt meg-
rendező, immár egyesületi formában működő 
’Szólj be a papnak’ mozgalomnak is egyik „ott-
hona” az Árpád téri gyülekezet.

Berecz Péter 
(Fotók: Juhász Levente)

Gyülekezeti élet 
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DicSőiTő AlKAlMAK

2018 szeptembere óta minden hónap utolsó 
vasárnapján a Kassai úti gyülekezeti teremben 
közös délutánra várjuk gyülekezetünk tagjait, 
a családokat, érdeklődőket. Gyülekezeti alkal-
munk része a zenés dicsőítés. 

A Biblia rávilágít arra, hogy az ember is-
tenhez való közeledésének egyik módja a 
hálaadás és dicséret, hiszen egyedül Ő méltó 
rá, hogy dicséretet, hódolatot, áldást és tisz-

tességet vegyen általunk. Az Úr dicsőítését 
biztos,hogy a Mennyben is meg fogjuk ten-
ni, amikor az Úrral leszünk az Ő országában, 
tehát a dicsőítés által már itt a földön bepil-
lanthatunk a mennyei atmoszférába.

Egész hónapban erre a szolgálatra készü-
lünk lelkes zenészekből és énekesekből álló 
kis csapatunkkal a témához illő dalok tanu-
lásával. Az Úr segítségével az utolsó napok-
ra mindig elrendeződnek dolgaink, összeáll 
a műsor. Nagyon jó érzés számunkra, ha a 
résztvevők a dalokat velünk együtt éneklik, 

s ehhez igyekszünk hozzájárulni azzal, hogy 
dalok szövegét kivetítjük. Hálásak vagyunk 
azért, hogy ezeken az alkalmakon jelenlévők 
velünk együtt megtapasztalhatják isten irán-
tunk való hatalmas szeretetét és örömteli je-
lenlétét!

továbbra is szeretettel várjuk minden hó-
napban testvéreinket!

Nagyné Nóra

A kis zenészcsapattal mondhatni véletlenül 
találkoztam. Azt hiszem, a tagokkal külö-
nösen egymásra találtunk. Számomra el-
sősorban a zenélés a legfontosabb benne. 
Az, hogy kifejezetten istent magasztaló dal-
lamokat játszunk és éneklünk még szebbé, 
meghittebbé teszi ezeket az alkalmakat. 
Valóban egyfajta „szolgálat” ez. 

remélem, mindazok, akik hallgatják az 
általunk játszott muzsikát még közelebb 
kerülnek istenhez és örömet nyújthatunk 
számukra.

Huba Mihály

„Jertek, örvendjünk mindnyájan az Úrban, mi kősziklánkban! 
Vigadozzunk szép énekekkel, menjünk színe eleiben, 
És magasztaljuk kegyesen örvendetes dicséretekkel!”
(95. zsoltár)
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Közel egy éve alakult meg gyülekezetünk 
diakóniai bizottsága. A decemberi lapszá-
munkban olvashattunk egy beszámolót a 
Dömösön járt Ferencről. Az azóta történ-
tekről számolunk be az alábbiakban. 

Sikerült a személyes iratait rendezni, és a stá-
tusza is rendeződött. Nagy örömünkre elké-
szült a Csonka utcai szálláshely. A több mint 
hét millió forintos beruházásnak köszönhető-
en egy igazán szép belsővel rendelkező ottho-
nos, minden igényt kielégítő kis lakás került 
átadásra. itt mondunk köszönetet Selyben 
istvánnak és a kivitelezésben részt vevő vala-
mennyi munkásnak, segítőnek, a takarításban 
résztvevőknek.

A gyülekezetünkből három család felaján-
lotta, hogy egy éven át folyamatosan biztosít-
ja a rezsi költségek finanszírozását. Köszönet 
érte! A testvérünk orvosi vizsgálatai, kezelé-
sei megtörténtek.

Február tizedikén átadásra került számára 
a lakás, amelybe be is költözött. rendszere-
sen látogatja a reggeli áhítatokat, részt vesz 
az istentiszteleteken is. Folyamatban van  
rendszeres étkezésének a megszervezése. 
Február 25-én újra elvittük dömösre egy két-
hetes gyógyításra. Hosszabb távú célunk: sze-
retnék munkalehetőséget szervezni a számá-
ra. Az idén betölti a 60. életévét, ezért egy év 
munkaviszony után „előnyugdíjra” lenne jo-
gosult. reményeink szerint, ha megerősödik, 
szeretnénk eljuttatni egy Cursillora is. Az egy 
éves diakóniai szolgálat után megköszönjük 
mindenkinek a segítségét és a támogatását. 
Mérlegre téve az egy éves munkánkat ki-ki el-
döntheti, CSONKA vagy CSOdA diAKÓNiA az, 
ami itt történt?

„Mert éheztem, és ennem adtatok, szom-
júhoztam, és innom adtatok, jövevény voltam, 
és befogadtatok engem, és mezítelen voltam, 

és megruháztatok, beteg voltam, és meglá-
togattatok… Bizony mondom néktek, amikor 
megtettétek ezeket akárcsak egyet is a leg-
kisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” 
(Mt 25, 35; 40)

Köszönjük az Úr gondviselését és kérjük to-
vábbi áldását, ezen szolgálatunkra! SOLi dEO 
GLOriA!

A diakóniai bizottság nevében:
Samók Gyula, diakónus.

Bihari Ferenc a nevem, 1959. 09. 06-án 
születtem debrecenben. Szüleim egysze-
rű dolgozó emberek voltak, apám sofőr, 
anyám szakácsnő volt. Van egy húgom, 
ritkán találkozom vele, mert ő is hajlék-
talanná vált. 1978-ban érettségiztem, 
majd 1980-ban szakmunkás vizsgát tet-
tem, mint autó-villany műszerész. Ez-
után sorkatonai szolgálatba kellett lép-
nem, 1982-ben leszereltem. Még ebben 
az évben megnősültem. A házasságom 
hét évig tartott, amelyből született egy 
lányom, akivel már régen találkoztam, 
én ugyan kerestem, de ő nagyon furcsa 
felfogású, nem lehet őt olyan egyszerű-
en megérteni, ő egy másik világban él. 
Nem bolond, de gondolkozása szerint, 
minden csak ő körülötte foroghat. 

Második házasságom egy megújult 
diákszerelem eredménye lett, ami szin-
tén csak hét évig tartott. Viszont szü-
letett egy kisfiam, akinek, bár nem volt 
tervezve, jobban örültem, mint bármi 
másnak! Mint sokan mások, én is mun-
kanélküli lettem, és így a pénztelenség 
miatt egy idő után a nejem keresett 
magának mást! Csúnya dolog az ilyen, 

csonka diakónia? A hétköznapi diakónia folytatása

„Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak.” Jak. 4, 17.

Gyülekezeti élet  -  diakónia
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amikor tudom, hogy semmit sem tehe-
tek ellene, és bízni kéne a jóra fordulá-
sában. 

Nos, így válásom után szüleimhez 
költöztem haza. Mondhatom, nagyon 
örültek nekem! „dolgoztál húsz évet, 
összegyűjtöttlk két lakást, autót, most 
meg így jössz haza!?” – mondták. Bár 
befogadtak, szerettek, de nem értették 
meg válásaim okát. Azt, hogy nem csak 
én vagyok egyedül a hibás, a házasság 
két ember dolga, kitartása, bizodalma! 

Ekkorra már jó barátságba kerültem 
az itallal. Egyedül voltam társ és saját 
család nélkül, megtűrve, nagyon kevés 
pénzzel, segéllyel. Nagyon rossz lelkiál-
lapotban voltam, az ivás feledtetett va-
lamit a rosszból. Aztán, ahogy a szüleim 
meghaltak, az utcára kerültem, hajlék-
talan lettem. 

Hogy e dolog folytán mi minden tör-
tént velem, azt inkább hagyjuk! Az ital 
és a koldulás volt a motiváló tényező az 
életemben egészen addig, amíg az Ár-
pád téri templom előtt kezdtem el kol-
dulni. Azt gondoltam – látván a nyugodt 
boldog embereket – ezt a helyet én is 
meglátogatom! Most is elmegyek a hét-
köznap reggeli áhítatokra is, mert meg-
nyugszik a sors ellen háborgó lelkem 
az igét, Jézus tanítását hallva, az Úrhoz 
közeledve. Mert én csak közeledem, de 
oda akarok érni! Áldást, békességet!

Bihari Ferenc

alapíTvány
Alapítványunk idén is nyújtott be pályá-
zatot a  Nemzeti Együttműködési Alap-
hoz. A pályázatot befogadták, jó remény-
ségben vagyunk, hogy idén is számos 
gyülekezeti programot tudunk szervezni, 
támogatni. Első alkalmunk a húsvéti kéz-
műves foglalkozás lesz áprilisban.
Szilágyiné Asztalos Éva, alapítványi titkár

Hírek skóciáBól

david Logan lelkipász-
torról sajnos rossz híre-
ket kaptunk. Egészségi 
állapota ismét romlik, 
sokat fogyott és gyen-
gült az utóbbi időben. 
Endoszkópia elvégzé-
sét írták elő számára. 
imádkozzunk david és 
a gyülekezet megerősítéséért!

Skót testvéreinket a brexit körüli bizonyta-
lanság is nagyon aggasztja. A skót kormányfő 
szerint Skócia kiléphet az Egyesült Királyságból, 
ha nem lesz újabb népszavazás a brexitről.

A gyülekezetben a nehézségek ellenére is 
folyik a munka. A karácsonyi vásáruk rendkívül 
sikeres volt, majd az újévet Heather O’Connor 
és barátja zenés dicsőitő szolgálatával kezdték, 
mely egy teljesen új kezdeményezés, Húsvétra 
ismét hasonló szolgálatot terveznek.

A Nőszövetségi hét alkalkalmával az asszo-
nyok 100 db kissapkát kötöttek a helyi kórház 
szülészeti osztályának támogatására. 

Az egyházmegye szervezésében, idén Skóci-
ából lérkezik debrecenbe hivatalos delegáció, 
örömmel várjuk a látogatást.

Szilágyiné Asztalos Éva

Gyülekezeti élet   



Színes híreink

1- Adventi Áldásos vasárnapunkon ta-
lán most voltunk a legtöbben. Egyre nép-
szerűbb ez az alkalmunk. Felemelő dolog 
így kezdeni az egyházi esztendőt!

2- Újévkezdő túra. ….. fővel indult el 
a társaság a mintegy 4 órás túrára a Hó-
dos imre Sportcsarnok parkolójából. A jó 
hangulatú túra a havas erdőben és az új 
évet köszöntő ragyogó időben vezetett 
át minket az Úrnak 2019. esztendejébe.
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Kovács Magdolna Eszter  földi életének 91. évében
Bereczki Ferenc  földi életének 75. évében
Vince imre  földi életének 85. évében.

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

TemeTés

Anyakönyvi  hírek

FelnőTT KeReSzTelÉS
Biri diána éva

Csodás nap a húsvét napja,
Szálljon hozsánna, dicséret,
Jézus győzelmét aratta;
– énekeljünk, testvérek!

,,A sír nem tarthatta fogva’’,
Mert isten Fia, az élet.
Nem lehetett halál foglya,
– énekeljünk, testvérek!

Harmadnapra föltámadott,
Legyőzte a poklot, halált;
Zengjük hát mind, kicsik, nagyok-
Jézus Krisztus diadalát!

Varga Erzsébet: 

ÉneKelJÜnK, TeSTVÉReK!



Színes híreink

1- Adventi Áldásos vasárnapunkon ta-
lán most voltunk a legtöbben. Egyre nép-
szerűbb ez az alkalmunk. Felemelő dolog 
így kezdeni az egyházi esztendőt!

2- Újévkezdő túra. ….. fővel indult el 
a társaság a mintegy 4 órás túrára a Hó-
dos imre Sportcsarnok parkolójából. A jó 
hangulatú túra a havas erdőben és az új 
évet köszöntő ragyogó időben vezetett 
át minket az Úrnak 2019. esztendejébe.
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Ez a könyv egy felkiáltó-, figyelmeztető jel számunkra. döbbe-
netes az, amire a szerző rávilágít: bármi isten helyébe léphet az 
életünkben, azaz bármiből lehet bálvány.

Kedves Olvasó! Egy nagyon alapos önvizsgálatra hív ez a 
könyv, hasonlóan, ahogyan az informatikai eszközeinket vé-
denünk kell az alattomos vírusoktól, az életünket felül kell 
vizsgálnunk, nem vagyunk-e magunk is bálványimádók úgy, 
hogy még csak nem is tudunk róla.

Ha bármi is fontosabb a boldogságunk, az életünk értel-
me és az identitástudatunk szempontjából, mint isten, akkor 
bálványimádókká válhatunk. „Ha a szó legszorosabb értel-
mében nem is hullunk térdre Afrodité szobra előtt, fiatal nők 
ezrei szenvednek depresszióban és étkezési zavarokban, mert 

megszállottan külsőjükkel vannak elfoglalva. talán nem gyújtunk tüzet Artemisz oltárán, ám 
azok, akik a meggazdagodás és a mind nagyobb megbecsülés reményében törtetnek előre az 
életben szeretteiket és barátaikat elhanyagolva mégiscsak áldozatot mutatnak be.” 

Timothy Keller: 

Bálványaink - ismert és rejtőzködő istenek

MenJÜnK eGyÜTT JóSVAFőRe! - Hivogató családi táborba

Táborhely: „Jósva” Erdei iskolai Bázishely, web-
oldala: www.josvafo-ofalu.hu

időtartam: 4 nap/3 éj (hétfő-csütörtök)
elhelyezés: 3 db. fürdőszobás szobában 

34 férőhely (28 fix és 6 db mobilágy) ágyne-
művel, ár: 2.200 Ft/fő/éj. Hozott matraccal és 
hálózsákkal csűrben, közösségi helyiségben: 
1.700 Ft/fő/éj. Hozott sátorban az udvaron: 
1.200 Ft/fő/éj.

Étkezés: napi háromszor alkalmi, falusi 
vendégasztal keretében a szálláshelyre szállí-
tott ételek helyben fogyasztásával. Az étkezés 
hétfőn ebéddel kezdődik, csütörtökön ebéd-
del zárul. Ez 3 reggelit (700 Ft/1), 4 ebédet 
(1.200 Ft/1) és 2 vacsorát (1.100 Ft/1) jelent, 
továbbá 1 vacsora közösen készített kenyér-
lángos lesz (2.000 Ft/1). étkezés összköltsége: 
11.100 Ft/fő.

utazás: a résztvevők gépkocsijaival, mely-
nek üzemanyagköltségét a gyülekezetünk té-

ríti számla ellenében. Aki tud gépkocsit hozni 
jelezze és jelezze a szabad férőhelyek számát 
is, hogy mindenkit el tudjunk szállítani. Au-
tópálya elkerülésével debrecen-Jósvafő oda 
2,5 óra és 160 km. indulás 2019. 08. 05-én 
07.00-kor a parókiától.

A tervezett Baradla barlang- Vörös tói kö-
zéptúra (hossza 2,3 km, ideje 100 perc) cso-
portos (20 fő fölött) belépődíja: felnőtteknek 
2.400 Ft, nyugdíjas és diák 1.350, óvodás 300 
Ft, melyet a helyszínen, egyénileg szükséges 
rendezni. A túra a Vörös tótól indul és Jósva-
főig tart. Az odajutás gépkocsikkal, vagy gya-
logosan is megoldható. 

A szállás és étkezés összköltsége: ágyasnál 
17.700 Ft/fő, hálózsákosnál 16.200 Ft/fő és 
sátrasnál 14.700 Ft/fő. 

Jelentkezés és további információ: 
Orbán György, tel.: 06-30/995-8436.
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Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett:

Olvasósarok

Kevés történet érinti meg jobban az embert, mint az, amelyik valódi 
hősökről szól. Egyszerű, hétköznapi, vagy kissé sikeresebb emberekről, 
akik embertelen vészterhes időkben is képesek voltak az embertársaik 
iránti szeretetre és tiszteletre. életükkel és tetteikkel példaként szolgál-
nak a ma emberének és ifjúságának is, akiknek cselekedetei a televízió 
képernyőjére és a mozivászonra is érdemesek lennének.

Nyáry Krisztián 1972-ben született Budapesten, kommunikációs 
szakember, könyvkiadó, író, irodalomtörténész. Így szerettek ők című 
sikerkönyveiben a szerelem sorsformáló erejéről írt, az Igazi hősökben 
pedig személyes döntésektől példaszerűvé váló életekről. A folytatás-
ban 30 olyan magyart vesz sorra, akik a legnehezebb helyzetekben is 
emberek tudtak maradni.

Magyarok, akik rendíthetetlen szilárdsággal követték saját érték-
rendjüket, akik a legsötétebb órákban is mások vigaszai voltak, akik nem féltek újat teremteni, 
még ha mások nem is hittek bennük, és akik kérlelhetetlenül hűek voltak önmagukhoz. Csak né-
hányan a listából: Az iskolaalapító teleki Blanka, akit a várbörtön sem tudott megtörni; a jobb 
kezét elvesztő sportlövő, takács Károly, aki bal kezét használva lett olimpiai bajnok; a magyar 
gyógyszergyártást megteremtő richter Gedeon, aki a halál torkában sem volt képes elszakadni 
a hazájától, aki minden munkása nevét tudta, s akit végül a dunába lőttek. Hajós Alfréd úszó, az 
első magyar olimpiai bajnok és labdarúgó szövetségi kapitány, aki a szegénysorból küzdötte fel 
magát, s aki építészmérnökként uszodákat, stadionokat, kórházakat és iskolákat épített. Hum-
mel Kornél, a Vakok intézete papja, akit egy orosz katona ölt meg, amiért megakadályozta egy 
vak lány megerőszakolását. Merészek voltak és magyarok.

A kötetet jó szívvel ajánlom azoknak, akik hittel és szívvel szemlélik a világot, akik hisznek 
az emberi jóságban és az embertelenség elleni küzdelemben. Ahogy Nyáry Krisztián maga ta-
lálóan megfogalmazta: „Féltek ők is, ahogy a többség, a bukástól, a sikertelenségtől vagy a 
megszégyenüléstől. De jobban féltek attól, hogy emberségük sérül, ha nem fordulnak szembe 
az embertelennel.” Szembe fordultak istenbe és az emberiességbe vetett hittel, szívvel, igaz 
bátorsággal. 

(Corvina Kiadó, Budapest, 2015)
Talabos Dávidné Dr. Lukács Nikolett

„Hősökről a ma emberének”-
nyáry Krisztián: Merész magyarok-30 emberi történet

Az író sok ismert és rejtőzködő bálványt leplez le, és megmutatja, hogyan tölthetjük be a helyü-
ket és indulhatunk el a bálványok nélküli szabad élet felé. „radikális és inspiráló üzenete a lehető 
legjobbkor hangzik el, és szólítja meg olvasóit.” Ezt a könyvet azonnal el kell olvasni!! S.O.S.! „Vajon 
ti is el akartok menni?... Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van te nálad.” (Jn 6, 67-68)
(Harmat · Budapest – Koinónia · Kolozsvár, 2015)

Samók Gyula
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68. számKUCKÓ  - Gyermeksarok

1. Keresd ki a következő részt a Szentírásból 1Kor 5,8! egészítsd ki a hiányos mondatokat, az odaillő 
szavakkal!
„Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a  ………………....... és a …….......……. kovászával, hanem 
a …………........... és ………………....... kovásztalanságával.”
(rosszaság, gonoszság, tisztaság, igazság)

2. Mi a kovász? nézz utána! ..................................................................................................................

3. Milyen ételt fogyasztottak a zsidók az első húsvét ünnepén? ………………………………………………………..

    Miért ettek kovásztalan kenyeret? …………………………………………………………………………………….................

4. A „Jeruzsálemi Hírmondó” című újság húsvéti számában a következő hirdetéseket olvashatjuk. 
Találd ki, ki adhatta fel!

„Úgy érzed, nyomaszt az életed? Nem találsz kiutat bűneidből? én azért jöttem, hogy se-
gítsek! Fordulj hozzám bizalommal, én megvigasztallak! Hívj bátran, én segíteni szeretnék 
rajtad! Elérhetőség: egy őszinte imádságban.” ..............................
„Foglalkozásával felhagyott halász hazugságvizsgáló készüléket venne, lehetőleg még nagy-
péntek hajnala előtt. Jelige: kakas.”  ..............................
„Figyelem, bár kereskedelmi végzettséggel nem rendelkezem, de mégis „árulok”! Néhány ezüst-
ért fontos információkat kiszolgáltatok, akár hozzám közel álló személyről is.”  ..........................
„Bizonytalan, befolyásolható római helytartó olyan kézmosó tálat keres, amelyben kezén 
kívül lelkiismeretét is tisztára moshatja ártatlan emberek elítélésének súlyától. SÜrGŐS!  
A régi már elhasználódott.”  ..............................

5. Színezd ki a húsvéti ünnepkör eseményeit ábrázoló képeket!

•

•

•

•

Húsvéti feladatok 
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