
MAGYAR KŐSZÁL
A DebRecen-ÁrpÁd téri 
Református egyházközség lapja

69. szám 2019. június



�

69. szám

alkalmaink
A nyári időszakban:
Kedd-péntek: 8.00, reggeli áhítat
Szerda: 15.00, Bibliaóra 
Vasárnap: 9.00, istentisztelet 

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: christianitytoday.com; festettige: pótor Mirjam; rogovics-Fehér Lajos; Szilágyi János; 
magán archívumok.

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

Programajánló 
nyári bibliatábor 2019. július 8-tól 13-ig a gyü
lekezeti teremben, naponta 8-ról 16 óráig

Gyülekezeti táborunkra 2019. augusztus 05-től 
08-ig kerül sor. Szeretettel hívogatunk minden
kit a táborunkba! Barlang-, éjszakai, nappali 
túrák, kellemes pihenés egy gyönyörű helyen.

autóbuszos kirándulás (Eger, Szomolya, kaptár-
kövek) 2019. október 12-én.

köSzönTő
Kedves testvérek! 
Az elmúlt időszara visszatekintve meg kell állapítanunk, hogy most is nagyon sok esemény, 
program volt gyülekezetünkben. Köszönjük a személyes beszámolókat, írásokat. Szeretettel 
várjuk őszi számunkba is a cikkeket, melyek leadási határideje:  szeptember 8. 

Szilágyiné Asztalos Éva, technikai szerkesztő

imPrESSzum

2019. június 22-én dicsőitő csoportunk a mú-
zeumok Éjszakája alkalmával a Szabó Magda 
Emlékházban szolgált.

laPzárTa uTán

A lap megjelentetését a nemzeti Együttműködési Alap nEA-TF-19-ö-V-0857 számú pályázata támogatta.
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Ez az írás azért született meg, hogy a tájékozódásban segítsük egymást, mégpedig nem 
vádaskodva, hanem a keresztyéni szeretet erejével. Szeretném tehát elmondani nektek, 
hogy a keresztyénség már alapból karizmatikus, amennyiben ezen azt értjük, hogy a Lélek 
vezet minket és a gyülekezeteinket. Vagyis elfogadjuk Jézustól, amikor arra emlékeztet 
minket, hogy újjá kell születnünk a Lélek által.

A hitvallásunk HK. 8. kérdésfelelete egy
szerűen fogalmaz: „...képtelenek vagyunk 

tehát minden jóra, és hajlandók minden ros-
szra? Igen. Hacsak a Szentlélek újjá nem szül 
bennünket!”

Elfogadjuk tehát a fehér ruhát, igyekszünk 
a Lélek gyümölcseit megteremni, a lelki fegy
verzetet magunkra ölteni, és igyekszünk meg
állni a hitben, mint „Jézus Krisztus jó vitéze” .

Hisszük, hogy a közösségnek, ahova járunk, 
megtartó, formáló és gyógyító ereje van!

Nem gondoljuk azonban azt, hogy a lel
ket bármilyen módon is birtokolhatnánk, sőt 
éppen ellenkezőleg a Lélek az, aki birtokba 
vehet minket. Hisszük, hogy a Lélek vezetése 
alatt álló ember merőben más, mint annak előtte volt. péter háromszor árulta el mesterét, 
pünkösdkor pedig élete kockáztatása árán elmondja beszédét. de ez mindannyiunk életében 
így van! Mindannyiunk életében „volt előtte és van utána!”

Elfogadjuk a kegyelmi ajándékok keresésére való buzdítását pál apostolnak, bár valljuk, 
hogy sok kegyelmi ajándék átalakult. Hisszük, hogy mind az egyéni életünkben, mind pedig a 
gyülekezetünkben mindennek „ékesen és szép rendben” kell történnie. Mert a Lélek természe
tétől fogva strukturál, vagyis a Káoszból rendet teremt, meghúzza a határokat, és szétválaszt 
dolgokat, ahogyan a teremtéskor is történt. de gondolhatunk az ember teremtésére, amikor 
az ember magkapta „az életnek leheletét”, életre kelt, és amikor kileheli a lelkét, a magasan 
szerveződés véget ér, és beáll az elmúlás. Mert egy marék föld között és az ember között csak 
annyi a különbség, hogy magasabban szerveződik a Lélek által. de ha a lélek elillan, marad a 
marék föld. Mert porból vétettünk, hogy újra porrá legyünk.

Végül nagyon fontos megemlíteni, hogyan nevezte Jézus a Lelket. Egyszerűen csak: pártfo
gónak! Mit csinál a pártfogó? Erősít, bátorít, alkalmassá és képessé tesz, megvéd a Gonosz ellen 
és az oldalukon áll, ha kérjük a segítségét.

Látható tehát, hogy a karizmatikusság szinte csak annak hőfoka szerint mérhető. Nem szó
lunk meg senkit, de nem is hagyjuk magunkat megszólni hitünk ilyetén való gyakorlása miatt. 
A mi Urunknak máshol is lehetnek tanítványai és az nem baj, hogy nem olyanok, mint mi. Aho
gyan a római levélben is meg van írva: „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai” (róm 
8,14) Legyen és maradjon is így!

Veres János, lelkipásztor

A kArizmATikuS kErESzTyénSéGrőL



4

Jubileum69. szám

1987. 12. 12-én születtem Kecskeméten. Nagy örömömre szol
gált a felkérés, hogy a presbitérium tagja lehetek. Az egyházi 
építkezések mellett a gyülekezet épülését is láthatom. Nagy re
ményekkel tekintünk az elkövetkezendő évek felé. Nincs Gyü
lekezeti énekügyi Bizottsága vezetőségünknek, mégis tesszük a 
dolgunkat vasárnapról-vasárnapra. Az eredmény nem marad el: 
a projektoros kivetítésnek, és a gyülekezet énekelni akarásának 
köszönhetően immár egy jól éneklő gyülekezet vagyunk. Ha az 
anyagiak engedik orgonánk restaurálása lesz talán az egyik leg
izgalmasabb feladatunk a közeljövőben. Ehhez isten áldását, és a 
gyülekezet imádságát, áldozatvállalását kérjük. 

Kántori szolgálatomat 13 évesen kezdtem el, és azóta isten dicsőségére is végzem azt. Há
rom éve tanítok nyári kántorképzőkön mind pápán mind Budapesten. Hívatásomnak érzem, 
hogy a jövő kántorait képezzük egy MiNŐSéGi gyülekezeti énekvezetésre. Feleségemmel szept
emberben lesz 1 éve, hogy házasok vagyunk. A szüleink anyagi támogatásának köszönhetően 
sikerült egy kisebb házat vásárolnunk a külvárosban. isten megajándékozott minket egy gyer
mekkel is, akit decemberre várunk. Nagy öröm és hála van a szívünkben, hogy ilyen fiatalon 
szülők lehetünk. isten segítségét kérjük a gyermekünk nevelésében is. Köszönjük a gyülekezet 
szeretetét, imádságát.

Fejszés Dániel

FEJSzéS DániEL, kánTor, prESbiTEr

Ismerjük meg egymást!
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kincSET TalálTunk!

Március óta folyik a templom belső fel
újítása. A kivitelező dryvit profi Kft. 

nagy szakértelemmel és (most már nyu
godtan mondhatjuk) a jó gazda gondossá
gával látott hozzá a templombelső felújítá
sához. Eredetileg a két lépcsőházban férfi 
és női mosdó kialakítása, az orgonakarzat 
új faburkolattal történő ellátása, az orgo
na mögötti helyiségek irodává alakítása, 
a templombelső elektromos hálózatának 
és világításának korszerűsítése és a belső 
liturgiás tér festése volt a megvalósítandó 
feladat.

A fenti feladatok elvégzéséhez először a 
teljes belső teret be kellett állványoznia a 
cégnek, hogy a templomkupolát ki tudják 
festeni.

Ekkor jött a meglepetés! Az állványról (11 méter magasból) vették észre, hogy a meglévő 
festés alatt díszítőminta található a teljes mennyezet gurtniainak vonalában.

Nagy lett a fejtörés! Most akkor mit csináljunk? Már előre látszott, hogy ez a jelenlegi felújí
tás kereteibe nem fér bele. Sem a kivitelezővel kötött szerződés, sem a megvalósításra kapott 
pályázati pénz nem fedezi a díszek újrafestését. Végül megkértük az egyház vezetőit, hogy a 
helyszínen nézzék meg a talált „kincseket”. dr. Fekete Károly püspök úr és Vad Zsigmond espe
res úr készségesen jött ki a helyszínre megnézni a díszeket. Már ott helyben megígérték, hogy 
segítségünkre lesznek a helyreállítás folyamatában.

A megoldás végül is az lett, hogy egy jelenleg már elnyert pályázatunk teljes összegét, annak 
műszaki tartalmat módosítva, a díszek helyreállítására fordítjuk, emellett püspök úrtól és espe

res úrtól is azt az ígéretet kaptuk, hogy anyagilag 
is hozzájárulnak a templombelső eredeti díszítő
festésének helyreállításra.

E fentiek eredményeként már hozzá is kezdtek 
a festéshez, és nyugodtan elmondhatom, hogy aki 
látta a feltárás során a díszeket és elcsodálkozott a 
szépségükön, az is kerekre nyílt szemmel és áhíta
tos szívvel követné a „festőművész” kezét, ahogy 
szabad kézzel rajzolja-festi át a festékréteg alól 
kidomborodó mintákat.

A Mindenható istenünk adja, hogy néhány hó
nap múlva ne csak a gyülekezet gyönyörködhes
sen a díszekben és dicsérhesse alattuk isten Szent 
nevét, hanem egyre többen érezzenek késztetést 
erre!

Szilágyi János, gondnok

Felújítás
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anyák napja
Május első vasárnapján, közösségünkben 
megszokott módon, muskátliözön köszön
tötte az édesanyákat. Az alkalmat külön em
lékezetessé tette számunkra egy, az édes
anyának felajánlott felnőtt konfirmáció. Jó 
volt látni a Lelket újra működés közben.

irodalmi est
„Szíveteket köszönöm” címmel újabb irodal
mi estre került sor közösségünkben május 
3-án. Verseket hallhattunk a családi sze
retetről Erdélyi Márta, Sesztina Jenő-díjas
versmondó tolmácsolásában.
Az est másik szereplője Varga Anna, népdal
énekes volt.

Folyosótárlat
többen megjegyezték, hogy milyen jó ötlet 
volt a folyosón is kialakítani egy „tárlatot”. 
Kotric tünde és rogovits F. Lajos képei va
lóban megragadóak. Aki pedig figyelemmel 
nézegeti a képeket, az tudja: ez valójában 
egy mozgó-képkiállítás, hiszen egy-egy kép 
néha-néha még ki is cserélődik.

Egyházfenntartói járulék befizetése
Szeretettel adjuk közre, hogy közösségünk 
vezetői 10.000 Ft/fő/év összegben határoz
ták meg az egyháztagság feltételét, amit 
minden esztendő utolsó napjáig van lehe
tőség rendezni. Az újságban található csek
ken, vagy utalással és személyesen is lehet 
rendezni. Nem kell fizetni azoknak a tagja
inknak, aki gyesen vannak, vagy átmenetileg 
munkanélküliek.

Gyülekezetünkben tavaly került megrendezésre először a
vakációs bibliahét, ahol a résztvevő gyermekek három 

különböző csoportban dolgozták fel a bibliai történeteket. 
többek között közös énektanulással, kézműves foglalkozá
sokkal és a délutáni finom uzsonnákkal telt el az alkalom öt 
napja. A heti események lezárásaként templomunkban, a 
vasárnapi istentisztelet keretein belül, mutatták be a gyere
kek a gyülekezet tagjai számára a héten tanultakat.

Azt hiszem, tartalmas időt töltöttünk együtt, ezért ezt 
megismételve szeretnénk az idén is átélni. Gondoltuk, hogy 
missziói munkánkkal sokkal nagyobb segítséggel lehetünk a 
szülők felé, ha a mostani táborunkat, az előzőtől eltérő mó
don, egész naposra tervezzük. Előre is köszönjük a támoga
tásokat, az adományokat, a kétkezi segítséget, illetve az ide
szánt időt! Az Úrnak terve van velünk, mi pedig szeretnénk 
ezt a tervet megvalósítani.

Mottónk: „SZUpErMÁGNES”- amely magához vonzza a 
hívőt, és a hitetlent. Várunk, és hívogatunk mindenkit sze
retettel!

Juhosné Éva, presbiter

EngEdjÉTEk Hozzám jönni a kiSgyErmEkEkET...

nyári bibliatábor 2019. július 8-tól 13-ig, reggel 8-tól délután 16 óráig. Helyszín: Debrecen, kassai út 12.

Gyülekezeti élet  - Színes hírek
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istennek hála, április 25-én
a Homokkerti Közösségi 

Házban megnyílt rogovics-
Fehér Lajos presbiterünknek 
25. fotókiállítása „Járjunk
egy szép táncot” címmel.

A kiállítás a tánc világ
napjának tiszteletére nyílt. 
Az Árpád Művészeti Alkotó 
Közösség – melynek tagja 
és szervezőtitkára rogovics-
Fehér Lajos – 2015-ben ala
kult meg 13 alapító taggal, 
amelyből 9–10 művész min
den csütörtökön találkozik 
az imaterem alatt kialakított 
műteremben. itt születnek a 
szebbnél szebb alkotások. 

A fotós fiatalkora óta járja 
az országot és a határ menti 
területeket, érzékeny lélek
kel és kitűnő vizualitással 
fogalmazza meg a minden
napok csodálatos világát.

Egyes képei valóságos 
szociológiai dokumentációk 
az ember és környezetének, 
hagyományainak, népszo
kásainak. Faunájának és 
flórájának művészi megfo
galmazásai. Művészetének 

lényege: ellesni a pillanatot, 
amely mellet az átlagember 
elmegy, és nem veszi észre. 

E kiállítás témája három 
részre tagozódik. A széki 
népviselet és tánc, a deb
receni Népi Együttes táncai 
és az indiai kultúra és tánc 
bemutatása. 

Művészünk istenben bízó, 
hívő, látni és láttatni tudó, 
szenzibilis, sokszínű munkái 
igazi művészeti értéket kép
viselnek. életére, alkotóte
vékenységére isten áldását 
kérjük! Jó egészséget, sok 
örömet és alkotómunkát kí
vánunk neki! 

A kiállítás közönségét 
Jantyik Zsolt a debre
ceni Művelődési Ház 
igazgatója köszöntötte.  
A megnyitó színvona
lát a debreceni Népi 
Együttes táncosai és ci
terazenekara, Kemény
né Macz irén éneke és 
Lévai Gyöngyi prózája 
emelte.

Kolozsváry Katalin
Az Árpád Művészeti  

Alkotó Közösség
vezetője

TáncoS PillanaTok FoTókon

nyári bibliatábor 2019. július 8-tól 13-ig, reggel 8-tól délután 16 óráig. Helyszín: Debrecen, kassai út 12.
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Szép, színes pla
kátok hívogattak 

az ez évi ökumenikus 
Világimanapra, ame
lyen keresztyének/
keresztények imái 
világszerte egy fele
kezetközi, hatalmas, 
imaláncban fonódtak 
össze. Az Árpád téri 
gyülekezetből öten 
vettünk részt az alkal
mon.

Az imanap liturgiá
ját a szlovén imanapi 
bizottság készítette. 
debrecen gyülekeze
teit /baptista, evan
gélikus, görög katoli
kus, római katolikus, 
református/ az idén 
a római katolikus 
testvérek vártak bennünket a Svetits intézet 
Szent Kereszt kápolnájában. Az igehirdetés 
szolgálatát dr. Krakomperger Zoltán római ka
tolikus plébános végezte a következő textus 
alapján: „Jöjjetek, mert már minden készen 
van!” /Lk 14,17/.

Mit kell tudnunk a Szlovén Köztársaságról? 
Szlovénia Európa egyik legfiatalabb és legki
sebb állama, lakosainak száma 2 millió alatt 
van. Bár gyönyörű természeti adottságokkal 
rendelkezik, ritkán választott turista úticél. 
Szinte ismeretlen szomszédunknak tekinthet
jük, pedig magyarok is élnek Alsólendván és 
környékén. A viharos 20. században az ott élő 
magyarok száma erősen lecsökkent, jelen
leg kb. 85 ezer magyar lakosa van. Fővárosa: 
Ljubljana.

Határai: Ausztria, Magyarország, Horvát
ország, Adriai tenger, Olaszország.

Felekezeti megosz
lása: római katolikus 
82%, protestáns 1%, 
szerb ortodox 2,5%, 
muszlim 1,5%, egyhá
zon kívüli 13%.

történelmükben 
sok hasonlóság van a 
magyarokéval: évszá
zadokig a Habsburgok 
uralma alatt éltek, 
sokat szenvedtek a 
török rablóhadjára
toktól. A reformáció 
századában sokat fej
lődött a szlovén nyelv 
és irodalom, a Bibliát 
1584-ben fordítják le 
szlovén nyelvre. Az 
ellenreformáció ide
jén rekatolizáltak. Az 
i. világháború után

1918-ban Szerb-Horvát-Szlovén Királyság ala
kul, elszakadnak Ausztriától. A ii. világháború 
után 1946-ban Jugoszlávia tagköztársasága 
lesz. A délszláv háborúból sikerült kimaradnia, 
1991-ben nemzetközileg elismert, önálló ál
lammá vált. Gyors fejlődésnek indult kedvező 
adottságainak köszönhetően. Szoros kulturá
lis kapcsolat volt évszázadok óta a magyar és 
szlovén nép között, sok magyar népköltészeti 
alkotást ismernek, pl. a Mátyás királyról szó
ló népmeséket. A régi magyar nyelvezetben 
vend nyelvként nevezik a szlovén nyelvet.

debrecenben már a 27. alkalommal került 
megrendezésre az Ökumenikus Világimanap. 
Az ország megismerésével, lakosai gondjainak 
bemutatásával közelebb kerültek hozzánk a 
szlovén emberek: Ez a Világimanap célja. „in
formáltan imádkozni, imádkozva cselekedni!”

Dr. Szalkay Kázmérné

iSmErETlEn SzomSzÉdaink?
Ökumenikus Világimanap 2019. március 1.

Gyülekezeti élet  - Nőszövetség
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A 103. zsoltár igéi örvendeztették meg 
szívemet 2019. május 24-én, mert akkor 

lettem 93 éves: „Áldjad lelkem az Urat, és ne 
feledd el, mennyi jót tett veled az Úr!” Az Úr 
szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és 
igazsága még az unokákkal is, de én tudom, 
előbb mindenkinek meg kell térni. Két ének
rész határozza meg életemet a 329. dicséret
ből: „Még meg sem formált szent kezed, már 
elválasztál engemet”. A másik a 421. dicsé
retből: „Kitárt karjával vár az Úr, jer pihenj, 
nyugodj keblemen.” A másodikból megta
nultam, hogy isten kiválasztott gyermeke va
gyok. Így készülök hazamenni az örökéletre. 
Visszagondolva gyermekkoromra, már akkor 
is érdekelt, hogy milyen a menny istennel és 
Jézussal. A Nyíregyházi Kálvineumban a napi 
esti áhítatokból megértettem Jézus mondását 
Nikodémusnak: „Szükség néktek újjászületne-
tek!” Így növekedtem a hitben.

Mostanra már a lélek erős, de a test erő
telen. isten megajándékozott két gyermekkel, 
öt unokával és társaikkal, és kilenc déduno
kával. róluk regényt lehetne írni. Napjaimat 
imával kezdem, és fejezem be. reggelente 
még tornázgatok, napközben kedves ker
temben sétálgatok, és madáréneklés mellett 
gyönyörködöm színes virágjaimban, virágzó 
és termő gyümölcsfáimban. délutánonként 
családom tagjaival beszélgetek. régebben so
kat hímeztem, kötöttem, most a háztartásban 
segédkezem. Mostanában jelent meg volt ta
nárom: Hadházy Lajos Volt egyszer egy iskola 
című könyve, ami a volt iskolám történetét 
írja le. Ebből szokott felolvasni ildikó lányom 
részleteket. Naponta a rádió, tévé és internet 
egyházi műsorait, vasárnaponként az isten
tiszteleteket hallgatom meg. Nagyon örülök a 
saját gyülekezetem tudósító lapjának, melyet 
rendszeresen olvasok. Hétvégeken gyakran 
kirándulunk András fiamékkal, vagy ildiékkel 
együtt is. Már voltunk tiszacsegén, tokajban, 
tamásipusztán, Erdőspusztán, Lillafüreden 

és most az ünnepen Zebegényben. Mindig 
gyönyörködök istenünk csodálatos teremté
seiben. Ellátogattunk férjem sírjához Hajdú
böszörménybe, Székely édesapához Hajdú
szoboszlóra, és püspökladányba nagyszüleim 
földi emlékhelyére. Legfőbb szórakozásom 
télen-nyáron a telefonálás. rokonokat, egy
házi ismerősöket szoktam felhívni, de 96 
évet betöltött testvéremmel is sűrűn beszél
getünk, főleg egyházi eseményekről és a hit 
dolgairól.

Örülök, hogy a tudósító egyházi lapunkból 
tájékozódom közeli testvéreimről és a temp
lom javításának az eseményiről. A református 
egyház egységnapjáról a tévéből értesültem, 
de 10 évvel ezelőtt még jelen voltam. Kapcso
latot tartok Veres János tiszteletes úrékkal is, 
elhozták a látogatásuk alkalmával drága kis 
unokájukat is, de az asszonytestvérekkel is 
telefonkapcsolatban vagyok, időnként meg
látogatnak, így tudok mindent egyházunk 
életéről is. rengeteg csoda ér életem mostani 
szakaszában, melyekből érezhetem a Jóisten 
és Krisztus Urunk jelenlétét vénségemben is. 
Így készülök a hazamenetelemre. Akkor majd:  
„A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, 
a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta.” 
(préd. 12.7.)

Fekete Andrásné  
Edit néni

kEGyELEmbőL 93 éV
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A 210. magyar református Cursillón hár-
man vettünk részt gyülekezetünkből, amely 
máriabesnyőn a Lelkigyakorlatos Házban 
volt megtartva 2019. április 25-28. között.

A cursillóról kevés ismerettel rendelkez
tem, és a gyülekezeünk cursillistái is csak 

“szűkszavúan” beszéltek róla. Ma már tudom, 
miért!

Az érdeklődés, az a gondolat vezetett a 
cursillon való részvételhez, hogy ott biztosan 
csak jó dolgok történhetnek. isten igéje sze
rint is „Mert ahol ketten vagy hárman össze
gyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöt
tük” (Mt.18,20) Aztán a kezdeti lelkesedésem 
kezdett kicsit alábbhagyni az indulás napjának 
közeledtével. Egyre több negatív gondolatom 
volt, negatív események, megpróbáltatások 
értek azokban a napokban. Elbizonytalanod
tam, hogy az én kevéske bibliaismeretemmel 
és istennel való kapcsolatommal vajon ho
gyan tudok résztvenni a közös munkában.

Sajnos csak későn ismertem fel - azon az 
örök 4. napon - hogy nem csak isten elhívása 
munkálkodott bennem, hanem a gonosz is! is
ten ígérete pedig ez volt számomra: „Ímé én 
veled vagyok, hogy megőrizzelek téged vala
hová mész.” (iMózes 28,15) A cursillón meg
győződtem arról, hogy a bibliai tudásomat, 
istennek való kapcsolatomat nem teszik mér
legre! Nem kell tudományosan felkészültnek 
sem lenni, hogy megértsem isten tanításait! 
Nyitottnak és felkészültnek kell viszont lenni a 
szívemben az Ő befogadására!

Az első nap úgy éreztem képtelen vagyok 
több ismeretet, megtapasztalást befogadni. 
Arra gondoltam, a második napon keresek 
egy csendes helyet, és elmélkedem, rendez
getem magamban a hallottakat. isten azon
ban megmutatta, nincs olyan szekér, amelyre 
ne férne még egy kicsi! (Azaz még két nap 
történései!) Higgyétek el leendő cursillisták, 
hogy a fáradtság szertefoszlik, és új erőre 

kaptok ti is minden reggel, ahogy én! Mert 
tudom: a nehézségek, akadályok, megpróbál
tatások idején nem vagyok egyedül, Krisztus 
és én abszolút többségben vagyunk!

Kedves testvéreim! Voltatok-e olyan hely
zetben, hogy három napon keresztül „csak” 
az Úr közelségét, szeretetét, kegyelmét, aján
dékait, örömeit élveztétek, és mindezt egy 
szeretetteljes közösségben? Elmondhatatlan 
érzés, mint maga az egész cursilló! Megélni 
kell! tudjátok, milyen érzés az, hogy fontosak 
vagytok másoknak, csak rátok figyelnek, és is
meretlenül is annyian imádkoznak személye
sen értetek, mint még eddig soha? (értem, a 
cursillóért, 22 országban és Magyarországon 
számtalan helyen.)

Hálás vagyok az Úrnak, hogy részt vettem 
a cursillón! Nem egyszerű az Ő útját járni, de 
ez az egy igaz út áll előttem! Hiszem, hogy 
azokat megfontolva, amiket a három napon 
hallottam megerősít hitemben, és átemel 
minden nehézségen. Kérem az Urat, hogy ma
gam is áldássá legyek a rám bízottak között az 
ő dicsőségére. imádkozom, hogy gyülekeze
tünkből minél többen fogadják el isten meg
hívását, adjanak maguknak egy esélyt még 
beljebb lépni isten jelenlétébe és a vele való 
közösségbe! Kívánom, hogy Nekik is olyan 
tartalmas legyen a cursilló, mint nekem volt, 
kapják meg azt, amire szükségük van!

debrecen, 2019. 06. 16.
Lovász Ilona

„kriSzTuS éS én AbSzoLúT TöbbSéGbEn VAGyunk!”

Gyülekezeti élet  -  Cursillo
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ALApíTVányi
közrEműköDéSSEL 
megvalósuló gyülekezeti programok:

2019.04.13. Húsvéti kézműves 
foglalkozás

2019.10.12. autóbuszos kirándulás 
Eger és Szamolya

2019.11.30. karácsonyi kézműves 
foglalkozás

2020.02.15. Alapítványi disznótor
2020.02.24. Házaspárok Hete

Mivel a többi program már ismerős a gyü
lekezeti tagoknak, új kezdeményezésünk
ről, a Házaspárok Hetéről álljon itt egy 
rövid tájékoztató.

Az egyhetes program minden este más
más programot kínál házaspárok számá
ra gyermekvállalás, gyermeknevelés és 
egészséges életmód témában. Szombat 
este gyertyafényes vacsorával, majd a va
sárnapi istentiszteleten a házaspárok és a 
gyülekezet jubiláló házaspárjainak meg
áldásával zárjuk a programot. Előadások, 
filmvetítés és beszélgetés, házaspár-torna, 
vacsora szerepelnek a programok között.
A gyermekes párok számára gyermek
foglalkoztatást biztosítunk a programok 
idejére, ahol önkéntesek foglalkoznak a 
gyermekekkel.  Az előadások megtartásá
ra lelkipásztorokat, gyülekezeti tagokat, 
gyülekezeti tag házaspárokat kérünk fel.

A programok a nemzeti 
Együttműködési Alaptól elnyert  

nEA-TF-19-ö-V-0857 számú  
pályázat anyagi támogatásával 

valósulhatnak meg.

Szilágyiné Asztalos Éva, alapítványi titkár

HírEk SkóCiábóL

Május 30. és június 6. között gyülekezetünk 
vendége volt deirdre Cusack, a dumfries kö
zelében lévő Kirkpatrick durham elnevezésű 
vidéki városkából. Gyülekezetünkbe az egyház
megyei delegációval érkezett, szálláshelyet mi 
biztosítottunk számára, szerény otthonunkban.

dee, merthogy azt kérte, így szólítsuk, na
gyon jól érezte magát, ez volt az első látoga
tása Magyarországon. Örömmel vett részt a 
hivatalos programokon, de nagy lelkesedés
sel készült a vasárnapi istentiszteleten való 
bemutatkozására, szolgálatára, illetve a dél
utáni dicsőitős alkalomra. Szeretettel adta át 
a skót testvér-egyházmegye és gyülekezete 
köszöntését és kifejezte reményét, hogy nem 
ez az utolsó alkalom, hogy hozzánk látogat.  
Megkértük, hogy adja át szeretetteljes köszön
tésünket a dumfries-i St. mary’s Greyfriars 
testvérgyülekezetünknek. A gyülekezet aján
dékaként Kata néni hímzett biblia borítóját 
kapta, és ugyanezt küldtük david Logan lelki
pásztornak is. 

david Logan egészségi állapota sajnos egyre 
romlik, de hitében megerősödve végzi szolgá
latát. Habár fizikailag nagyon gyenge, de meg
tartja vasárnaponként az igehirdetés szolgála
tát. A gyülekezet aggódva látja romló állapotát, 
ám mindannyian érzik erős, bizonyságtévő hi
tét, mely számukra is megerősítő.

Külön köszönöm Marcsinak, piroskának és
rozikának a vendégünknek nyújtott segítséget, 
a vendéglátást és kérem a gyülekezetet, hor
dozza imádságban deirdre Cusack, david Logan 
és skót testvéreink életét és szolgálatát!

Szilágyiné Asztalos Éva

Gyülekezeti élet   
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 Anyakönyvi hírek

Jenei Dániel
Kardos Lili panna
ifj. Katona péter
Kiss eszter

1.
2.
3.
4.

Nagy Bence
Nagy dávid
némethy Anna
pál dorottya réka

5.
6.
7.
8.

69. szám

Harsányi Ernőné  
sz. Bartha Vilma  földi életének 94. évében

Szupkai Ferencné  
sz. Boros Mária   földi életének  82. évében

dr. técsy Sára  földi életének 77. évében
Nyitrai imre péter  földi életének 54. évében
tóth Zoltánné  földi életének 87. évében
Lakatos Csaba  földi életének 29. évében
Kiss Jánosné  

sz. Harró Ágnes  földi életének 82. évében
Nagy Sándorné  

sz. tóth Ágnes  földi életének 96. évében 

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

TEmETÉS

Anyakönyvi  hírek

FELnőTT konFirmáCióBiri diána éva

Bódás János (1905-1987): Imádság Szentlélekért 
Add, hogy végre szeressük egymást!
Zúgó szél, mennyei vihar, jöjj a Lélek lángjaival!
isteni erő van tenálad, tégy vele most nagy, szép csodákat. Erőddel a szíveken zúgj át, és  
szellőztesd ki minden zugát, szellőztess ki országot, népet, az egész nagy földkerekséget.  
Söpörd el a bűnt, a gyanakvást s tedd, hogy végre szeressük egymást.
Hiába pénz, ravaszság, fegyver, csak nyomorult marad az ember. 
rajtunk hatalmat te vehetsz, újjá, tisztává te tehetsz, s bevetheted a szíveket égi maggal, hogy 
szeretet, igazság, szépség dús virága illatozzon szét a világba.
A Föld ne gyilkos atombomba dühére, de szent viharodra rendüljön boldog félelemmel.
te légy mennyei mentő fegyver, földrengés, mely nem ront, de épít, pusztítás, mely tisztít és 
szépít, vihar, mely alkot, tűz mely éltet embert, családot, földet, népet.
Hiába pénz, ravaszság, fegyver, csak nyomorult marad az ember!
S milliók kérnek, mert belátják: nem segít más, csak az imádság, a könyörgés. 
„Jöjj, szent vihar, ég tisztító lángjaival, söpörd el a bűnt, a gyanakvást, add, hogy végre szeres
sük egymást, s mint a táj, ha eláll a zápor, ragyogjon föl a Föld orcája a béke tiszta sugarától!”

Hartmanné nagy Hilda Judit

konFirmáció
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CSALáDi Tábor 2019. 
Gyülekezetünk 2019-ben is megrendezi ha
gyományos, nyári családi táborát. Ennek 
időpontja augusztus 5-8. között (hétfő-csü
törtök) lesz, helye pedig immár 3. alkalommal 
a Jósva Erdei iskola Bázishely néven ismert 
táborozóobjektum. (részletes bemutatása 
a http://www.josvafo-ofalu.hu/diak-progra
mok/josva-erdei-iskolai-bazishely/ webolda
lon található meg.) A korábbi 2 alkalommal 
mind a táborhelyről, mind a vendéglátásról 
igen jó tapasztalatokat szereztünk. A meghir
detett időpontra a teljes tábort lefoglaltuk.  
Az épület 3 szobájában 34 ágyas férőhely van, 
de ezen túl lehetőség van saját sátrakkal udva
ri sátorozásra, illetve más helyiségben (fészer, 
előadóterem) hálózsákos elhelyezésre is. A 
napi háromszori étkezés vállalkozó által oda
szállított étellel lesz biztosítva, szerény áron. 
(Szállás+étkezés=17.700 Ft.) Az utazás saját 
gépkocsikkal történik, amelynek üzemanyag
költségét gyülekezetünk fizeti. Szeretnénk a 
táborhely teljes kapacitását kihasználni. 

Jósvafő a világhírű Aggteleki Nemzeti park 
gyöngyszeme, festői szépségével és csodála
tos látnivalóival, amely számunkra is sok, ér
dekes, izgalmas lehetőséget kínál, amivel élni 
is szeretnénk.

Akik voltunk már ilyen gyülekezeti tábor
ban, tudjuk, hogy az éves, sokrétű műhely
munkánk egyik legfontosabb eseményét 
jelenti. Csak ekkor van lehetőségünk arra, 

hogy a teljes korosztály, illetve több generá
ció az Úr nevében és jelenlétében, több napig 
együtt legyen, hogy egymást jobban megis
merve ne csak bibliai ismereteinket mélyítsük 
el, hanem vidám, játékos körülmények között 
egy mélyebb gyülekezeti, testvéri kapcsolat is 
kialakuljon közöttünk. tervezett programjaink 
(mint például a barlanglátogatás, kenyérlán
gos-sütés, nappali és éjszakai túrák stb.) nem 
csak pihenést, kikapcsolódást fogják jelente
ni, de felejthetetlen élményekben is részesí
tenek bennünket. 

természetesen minden nap lesz lehetőség 
szabadprogramra is. 

A táborban nem csak gyülekezeti tagja
ink és nem csak családosak vehetnek részt, 
hanem mindenki, tehát egyedülállók, isme
rőseink, barátaink is. Még vannak szabad fé
rőhelyeink, melyekre jelentkezni Veres János 
lelkész úrnál, illetve a gyülekezeti teremben 
kihelyezett jelentkezési lapon lehet. A bővebb 
felvilágosítás megadására készséggel állunk 
rendelkezésre.

Áldást, békességet kívánva: 
Orbán György  
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Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett:

Filmajánló

A f ilmet Nick Vellalonga, a főszereplő fiának 
könyve ihlette. Az igaz történet szerint  

dr. don Shirley, feketebőrű zongoravirtuóz út
nak indul triójával, hogy Amerika legsznobabb 
burzsujainak adjon klasszikus zenei koncertet, 
melyhez a begyepesedett és temperamentu
mos olasz-amerikai, barátai által „Hantás” 
tonyként ismert tony Vellalongát kérte fel, 
hogy legyen a sofőrje. Azonban a korszakot 
ismerve az országban egyre délebbre menve 
láthatjuk, hogy nem csupán egy sofőrre, ha
nem egy testőrre is szüksége van Shirley-nek, 
akivel tony kapcsolata az idő és az út előre
haladtával fokozatosan megváltozik. A két 
teljesen különböző világ, a nyíltszívű, de kissé 
bumfurdi és rasszistának is mondható tony, 
valamint a több nyelven beszélő, több diplo
más don Shirley élete szóló barátok lesznek, 
a néző pedig igazán jól szórakozhat a kedves 
vicceken, valamint az életszerű történéseken, 
ugyanakkor bőven találunk elgondolkodtató 

cselekvést is. A legszomorúbb és legnyilván
valóbb a színesbőrűekkel szemben mindenütt 
jelenlévő diszkrimináció, amely keresztény
ként felfoghatatlan és lelkileg megterhelő. 

A Zöld könyvnek óriási szíve van, hiszen re
mek humorral operál és a drámát is ügyesen 
használja, éppen ezért műfaját nem tudnám 
meghatározni. Csodásan, nem a szokványos 
filmes elemeket alkalmazva mesél a szeretet, 
az odaadás, a tisztelet és a barátság erejéről, 
amely két főszereplőnket egy egész életen át 
elkísérte. Aki szerette a Miss daisy sofőrje, az 
életrevalók, vagy A leggyorsabb indián című 
filmeket, azoknak kötelezően ajánlott darab, 
illetve azoknak is, akik hisznek abban, hogy a 
filmvásznon több olyan alkotás lehet sikeres, 
amely egyszerű történeteket szépen, finom 
történetmeséléssel, a szívekig hatóan mond 
el humorral fűszerezve.

Talabos Dávidné  
Dr. Lukács Nikolett

Zöld könyv Útmutató aZ életheZ

Eredeti cím: Green Book,
Rendező: Peter Farrelly, 

130 perc, amerikai dráma, 
2018.

Vannak filmek, amelyeket az első percekben 
a szívünkbe zárunk. és vannak, amelyeket 
ezután bármikor meg tudunk nézni. Törté-
netek, amelyek emberi találkozásokról és 
barátságokról szólnak, amelyeket különö-
sen kedvelek. Sokan panaszkodnak, hogy 
a Legjobb filmnek járó oscar-díjat mindig 
valamilyen harsány, vagy elvont film kapja, 
amelyekkel az átlag néző nehezen azonosul, 
túl vonatott, túl „művészi”. A zöld könyvre 
egyik sem igaz. éppen ettől lesz utánozha-
tatlan. 
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Az egyház születésnApjA 

JEGyEzD mEG! Az evangélium szó jelen-
tése: örömhír. Az újszövetségi Szentírás-
ban négy evangélium szerepel. Ezek Jézus 
életét, tanítását tartalmazzák. Szerzőik 
az evangélisták, név szerint: máté, márk, 
Lukács és János.

A Szentlélek eljövetele. Mikor elérkezett pün-
kösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyan-
azon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves 
szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, 
és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűl
tek. Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak föl előttük és leereszkedtek mindegyikükre. Valamen
nyien elteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy amint a Szentlélek szólásra in
dította őket. 

Ez idő tájt az ég alatt található mindenféle nemzetből tartózkodtak istenfélő zsidók Jeruzsálemben. Mi
kor ez a zaj támadt, tömeg verődött össze és megzavarodott, mivel ki-ki tulajdon nyelvén hallotta beszélni 
őket. Meglepődtek, és álmélkodva mondták: „Ugye ezek, akik itt beszélnek, mindnyájan Galileából valók? 
Hogyan hallhatja akkor mindegyikünk saját anyanyelvét? Mi pártusok, médek, elamiták, Mezopotámia, 
Júdea, Kappadócia, pontusz, Ázsia, Frígia, pamfi lia, Egyiptom és Líbia cirenei körzetének lakói, mi, római 
zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik isten csodás 
tetteit.” Ámultak-bámultak valamennyien és kérdezgették: „Ugyan mi lehet ez?” Mások meg gúnyosan 
megjegyezték: „teleitták magukat édes borral!” (…)

péter beszélni kezdett: „tudja meg tehát izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy isten Úrrá és 
Messiássá tette azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.” Ennek hallatára fájdalom járta át szívüket. 
„Mit tegyünk hát, testvérek?” – fordultak péterhez és a többi apostolhoz. „tartsatok bűnbánatot – fe

lelte péter –, és keresztelkedjék meg 
mindegyiktek Jézus Krisztus nevében 
bűnei bocsánatára. Ezzel elnyeritek a 
Szentlélek ajándékát. Az ígéret ugyanis 
nektek és gyermekeiteknek szól, vala
mint azoknak, akik távol vannak ugyan, 
de akiket meghív magához Urunk, iste
nünk.” Számos egyéb szóval is biztatta 
és buzdította őket: „Meneküljetek ki 
e gonosz nemzedék közül!” Erre azok, 
akik hajlottak szavára, megkeresztel
kedtek. Aznap mintegy háromezer lélek 
csatlakozott hozzájuk.

(Forrás: Fülöpné Erdő Mária:   
A mennyei atya gyermekei,  

Budapest, Szent istván társulat, 2010.)

pünkösdkor a Szentlélek leszállt az apostolokra. 
Erő és bátorság töltötte el őket, és hirdetni 
kezdték az embereknek az evangéliumot. Azon 
a napon több ezer ember keresztelkedett meg. 
megszületett az Egyház.

Mi történt pünkösdkor?
Miért mondjuk, hogy pünkösd az Egyház 
születésnapja?
Mit jelent az „evangélium” szó?
Mi történik velünk, amikor 
megkeresztelkedünk?

•
•

•
•
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DebRecen-ÁrpÁd téri rEFOrMÁtUS EGyHÁZKÖZSéG
4028 debrecen, Kassai út 12. tel.: 52/412-801

www.arpadter.reformatus.hu
e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu

Számlaszám: 11738008-20082374

pótor Mirjam Szemeimet a hegyekre emelem című kiállítása megtekinthető 
2019. augusztus 4-ig  az Árpád Galériában (debrecen, Kassai út 12.). 

Nyitvatartás: vasárnaponként istentiszteletek után, 10 órától, 
hétköznapokon 10–16 óra között a kapucsengő használatával. 

www.facebook.com/festettige


