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ALKALMAINK
Heti rendszeres alkalmak:
Kedd-Péntek: 8.00, Reggeli áhítat
Kedd: 16.30, HéSz
Szerda: 16.00, Bibliaóra 
Csütörtök: 18.00, Családi bibliaóra
Vasárnap: 9.00, Istentisztelet,
    9.00, Vasárnapi iskola
Havi rendszeres alkalmak:
Minden hónap első hetének hétfőjén  
18.00 órától, Presbiteri alkalom.
Minden hónap utolsó hetének vasárnapján 
17.00 órától, Dicsőitő alkalom.

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:  Photoszekely.hu, Rogovics-Fehér Lajos, stmarysgreyfriars.org.uk, Szilágyi János; magán 
archívumok. Címlap: Kotricz Tünde

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

KÖSZÖNTŐ
Idén (is) váratlanul érkezett az első talajmenti fagy. Meg is lepődtem, hogy már szeptember 
első harmadában ilyen hidegek a reggelek. Ilyenkor jól behúzódunk a házunkba, felöltözünk 
rétegesen, és védekezünk a megfázás ellen. 

Ez eszembe juttatta, hogy néha az életben is ilyen hirtelen érkezik a mellbevágó lelki fagy. 
Előző este még minden rendben, másnap viszont már kellemetlen idő van bennem, a lelkem-
ben. Vajon fel vagyok erre készülve? Fel lehet egyáltalán rá készülni? Kivel? 

Szerencsére a napi evangélium átsegít mindenen, és ahogy a sál tekeredik a nyakam köré, 
hasonlóan melegít belül Isten igéje.

Tóth László, szerkesztő

IMPRESSZUM

ALAPÍTVÁNYI
KÖZREMŰKÖDÉSSEL 
megvalósuló gyülekezeti programok:

2019.10.12. − Autóbuszos kirándulás 
Eger és Szamolya

2019.11.30. − Karácsonyi kézműves 
foglalkozás

2020.02.15. − Alapítványi disznótor
2020.02.24. − Házaspárok Hete

A programok a Nemzeti 
Együttműködési Alaptól elnyert  

NEA-TF-19-Ö-V-0857 számú  
pályázat anyagi támogatásával 

valósulhatnak meg.

Szilágyiné Asztalos Éva, alapítványi titkár

A lap megjelentetését a Nemzeti Együttműködési Alap NEA-TF-19-Ö-V-0857 számú pályázata támogatta.
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N agy örömmel töltött el, hogy augusztus végén a há-
rom unokaöcsém közül legutoljára Sándor is meg-

nősült. Összetartunk mind a négyen, mivel a szüleink 
sajnos már régen nem élnek. Igaz, már egy esztendővel 
ezelőtt összeházasodtak Shanghai-ban és itt „csak az egy-
házi” esküvőjük történt.

Igen, a választottja Sun Nan kínai állampolgár, és egy 
nagy ausztrál borkereskedő cég kínai üzletkötője. Vagyis 
az esküvőre szinte a világ minden részéről érkeztek ven-
dégek. Mivel a templomunk még nem állt készen a neves 
eseményre, így a Kossuth utcai templomban volt egy szombati nap délutánján Sun Nan keresz-
telője, majd vasárnap a Nagytemplomban pedig az esküvője!

Miért akartam ezt megosztani veletek? Azért, mert Sun Nan felvette a keresztyénséget. 
Csaknem egy éven keresztül készült az általam elküldött anyagok alapján a keresztelőjére és az 
esküvőjére. Példa lehet számunkra, hogy abban a Kínában, ahol mind  a mai napig megfigyelik a 
keresztyéneket, Ő vállalta ezt. Mint ahogyan nekünk is vállalni kellett a fordítási nehézségeket 
is. Mert még az angol csak úgy ahogy megy, de tudjátok-e, hogy ez mi?

卡特：1
第一个问题，对于你来说生与死的唯一安慰是什么？（牧师）
从我的身体到灵魂，我的生命和死亡都不是我自己的，而是我忠诚的救世主，耶稣基督
的。他用他的圣血包容了我的一切罪孽，让我摆脱了魔鬼的一切力量并且照顾我，要是没
有我父在天上旨意我连一根头发都不会掉。一切都是为了我的救赎而服务。因此由他的
圣灵保证了永生，从今开始我是为了他而活。

Igen, ez a Heidelbergi Káté első kérdés-felelete kínaiul! A fordítást nem közlöm, mert ezt amúgy 
is illik tudni minden reformátusnak. Különösen most, hogy már Kínában sem ismeretlen!

Veres János, lelkipásztor

KÍNA ÉS A KERESZTYÉNSÉG

,Ami nekünk természetes...
„Kínában már több mint 60 millió keresztyén ember él, de legalább a felük illegalitásban …” 
−kezdődik a cikk. Hatalmas szám ez a mi fogalmaink szerint, Kínában azonban más a helyzet. 
Mindennapi atrocitások történnek: az istentiszteleti alkalmakon igazoltatják az embereket, 
nyilvántartják őket, és megfigyelik. Templomokat rombolnak le, és papokat fenyegetnek meg, 
hogy hagyják abba tevékenységüket.

Kína egy csodálatos és tradicionális ország, mely érthetően védi a maga értékeit, kultúráját. 
A cikk írója szerint 2013-tól több ezer gyülekezetet számoltak már fel, és tovább folytatják a 
hatóságok.

A cikkben azt olvasom, hogy mindezek ellenére a keresztyénség egyre több hívet gyűjt ma-
gának ebben a, valljuk meg, nem kis ázsiai országban. Sőt, az állítja a cikk, ha mindez így folyta-
tódik, Kína lehet 2050-re a világ legnépesebb keresztyén országa!

(A teljes cikk itt olvasható:  mandiner.hu− Erősödik a keresztyén ellenesség Kínában  
− Szalma György írása)
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51 éves vagyok, Debrecenben születtem, egy szeret-
hető és egy szerető családba. 

Az iskolai évek és a munkába állás közötti időben 
ismertem meg férjemet 1984-ben, majd 1990-ben kö-
töttünk házasságot. Három jó gyermekünk született. 

Gyerekkoromban az esti imádsággal ki is merült 
az Úrral való kapcsolatom. Igazán akkor kezdtünk 
gyülekezetbe járni, amikor gyerekeinket beírattuk 
óvodai hittanra dr. Szalkay Kázmérné Györgyike né-
nihez. Akkor kezdtünk el a családi istentiszteletekre 
járni vasárnaponként. Annak már 22 éve. Így, felnőtt-
ként konfirmáltunk férjemmel és Krisztina lányunkkal 
együtt, 2006 nyarán.

Miért lettem presbiter? A gyülekezeti tagok bizalma által. Feladatom, hogy becsülettel osz-
tozom mások keresztviselésében, segítsek továbbadni kérésüket a lelkész felé. Mindannyian 
Jézus Krisztushoz hasonlóak szeretnénk lenni, így én is. De itt földi létemben Kalkuatti Teréz 
anyát tekintem példaképemnek. Tisztelem munkásságát, türelmét, szeretetét, emberségét. 
Életem mottója: 

„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek 
velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” (Mt 7,12)

Juhos Lászlóné

JUHOS LÁSZLÓNÉ, PRESBITER

1975-ben születtem Marosvásárhelyen, Erdélyben. 
Székelykövesden kereszteltek meg, és ott is konfir-
máltam, aminek jelentőségét csak innen Debrecen-
ből ismertem fel. Örülök, hogy gyermekkoromat 
természetközelben tölthettem, jó levegőn, távol a 
város zajától. Ennek ellenére városban élem az éle-
tem mindmáig.

2011-ben kerültem Debrecenbe családommal. 
Földrajztanárként és kollégiumi nevelőtanárként 
szolgálok. Isten és önmagam megismerésében az 
Árpád téri gyülekezetnek és a Református Kollé-
giumnak is kulcsszerepe van az ott szolgálók által.  

A komfortzónából való kilépésem sem véletlen. Hiszem, hogy Isten formálni akar ez által is nap-
ról-napra. Hálás vagyok neki mindenért, de legfőképpen azért, hogy megváltott, minden bűnö-
mért tökéletesen eleget tett kereszthalálával.

Katona Péter

KATONA PÉTER, PRESBITER

Ismerjük meg egymást!
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A FESTÉKRÉTEG LEKAPARÁSA UTÁN   
„KINCSET TALÁLTUNK” 
Részlet Vári Attila egyházkerületi építész Az Árpád téri Református Egyházközség felújított 
temploma című beszámolójából, mely teljes terjedelmében az egyházközség honlapján 
olvasható (arpadter.reformatus.hu).

S Számomra nagy megtiszteltetés volt, 
hogy részt vehettem kezdetektől fogva 

a felújításában, mely egyben felelősséget is 
hordozott magában, hiszen a felújítás pénz-
forrásai igen csak takarékosságra ösztökéltek 
bennünke[...]

A harmadik ütemben, 2019 márciusában 
elkezdődött a templom részbeni belső fel-
újítása is, s azért csak részbeni, mert a teljes 
felújításra nem állt rendelkezésre pénzforrás. 
Így a torony két lépcsőházában női és férfi WC 
és mosdó került kialakításra, új elektromos 
vezeték került beépítésre, az orgonakarzat 
padlózata új faburkolattal gazdagodott, két 
oldalán irodahelyiség kapott helyet, s a litur-
giás tér festése is a műszaki tartalom része 
volt.

A gótikus templomhajó festéséhez egy 
egész „állványerdő” felépítésére volt szükség 
úgy, hogy közben a padokat is meg kellett 
védeni. Az állványzat megépítése után vala-
mi szokatlan, lentről nem látható, de a fes-
tésen átütő mintázatra lettünk figyelmesek.  
A festékréteg finom lekaparása után „kincset 
találtunk”, ami újabb kihívás elé állított ben-
nünket.

Azt már nem tehettük meg, hogy ezen 
értékeket felfedezve, pénzhiányra hivatkoz-
va, újabb festékréteget hordjunk fel a még 
ismeretlen mennyezeti díszítésre. Az idő na-
gyon sürgetett, s a kivitelező a nagy értékű 
állványzat minél hamarabbi bontásában volt 
érdekelt.

Sok-sok egyeztetést követően rátaláltunk 
egy díszítő-festő restaurátorra, aki egy héten 
belül elkészítette a falképek díszítőfestések 
kutatását, a mintázatok, színek vizsgálatát, 
fotódokumentálását. Pausz papírra történő 

átrajzolást követően jött az újabb feladat: va-
lakinek ezt a nem egyszerű díszítőfestést meg 
is kellett csinálni. Ötlet volt bőven, de bebi-
zonyosodott, hogy ezt egy átlagos, jó festő 
szakember nem tudja megcsinálni. S jött az is-
teni segítség: a restaurátor talált egy nagyon 
ügyes csapatot (két nő, két férfi), akik alig két 
hét alatt csodát műveltek. Az állványzat tete-
jéről monumentális, szépséges volt a látvány, 
s így látta ezt mindenki, aki felmerészkedett 
a magasba.

Az állványzat lebontását követően valami 
földön kívüli érzés fogja el az embert, s a lát-
vány önmagáért beszél, lámpák, burkolatok, 
fűtés nélkül is.

Vári Attila, egyházkerületi építész,  
műszaki ellenőr

Felújítás
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MISSZIÓS ESEMÉNYEK ÖZÖNE ŐSSZEL
Lépjünk ki a templom falai közül missziós cél-
lal! Amennyiben ezt nem csak egy hangzatos 
szlogennek tekintjük, akkor egyre szokatlan-
abb helyszíneken, egyre különösebb témákat 
érintve és újabb szereplőket bevonva pró-
báljuk a magvetést megvalósítani. Az utóbbi 
utat járva indult el ökumenikus összefogással 
a ’Hit és Tudomány’ című négyrészes sorozat, 
mely a két, gyakran távolinak tűnő terület 
kapcsolatát járja körül a legaktuálisabb té-
mák mentén (az univerzum/élet keletkezése, 
pszichológia, technológiai forradalom, a Bib-
lia hitelessége). Az interaktív vitaesteknek 
az Egyetemváros szívében található Nagyer-
dei Víztorony ad helyet. Az első alkalomra 
szeptember 16-án került sor, a téma a világ 
keletkezése volt. A résztvevők köre a hit és a 
tudomány területén is aktív személyekből állt 
(köztük két, természettudományos végzett-
séggel is rendelkező református lelkésszel). 
Az érdeklődés a vártnál is nagyobb volt, még 
a „csilláron is lógtak”, és nem csak egyetemis-

ták, sok korosztály jelen volt. Biztos vagyok 
benne, hogy azt a gondolatot mindenki magá-
val vitte haza, hogy a hit és a tudomány szem-
beállítása nem szükségszerű, sokkal inkább 
mesterkélt. A sorozat interaktivitását az is 
erősíti, hogy az esemény során egy dobozká-
ba elhelyezett kérdéseket egy-egy gyülekezet 
„örökbe fogadja” és az egy prédikáció vezér-
fonalát jelenti majd. Így október 13-án pont 
az Árpád téren hallhatunk majd arról, hogy 

A sorozat további részei (19.00 órai 
kezdéssel):

• Október 14. Pszichológia –  
korunk ópiuma? 

• November 11. Üdvözülhetnek a 
robotok? – mesterséges intelli-
gencia, biotechnológia

• December 2. Jézus Krisztus a 
király! – Történelmi tények és 
álhírek Isten Fia körül 

Szólj be a papnak
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„Miért nem hangsúlyos napjainkban az egy-
házi személyek tudományos tevékenysége?” 

Egy napra rá, szeptember 17-én a Szólj 
be a papnak csapata egy talán még érdeke-
sebb terepre tévedt, amikor egy ketrecharcos 
edzőteremben az ottani vezetőedző, valamint 
Sajtos Szilárd református tábori lelkész és To-
kodi László domonkos rendi szerzetes szóbeli 
„összecsapása” valósult meg. Senki se ijedjen 
meg, sérülés természetesen nem volt, sokkal 
inkább Isten országának egy aprócska szele-
tét próbáltuk becsempészni a küzdősportolók 

világába. A hit és a harc kapcsolatát már 
Pál apostol is feszegette, ez a sajátos vi-
szonyt érintették az itteni kérdések is. 

Az idei ősz legnagyobb dobása ta-
lán mégiscsak az lesz, hogy október 
17-én 19.00 órától a Kossuth utcai 
Bakelit Kávézóban három, hivatalától 
már elköszönt püspöktől kérdezhetünk 
szabadon, tabuk nélkül A vendégek: 
Beer Miklós (római katolikus), Bölcskei 
Gusztáv (református) és Gáncs Péter 
(evangélikus) püspökök. A beszélgetés 
témája: Mi haszna az egyháznak? Ezt 

az alkalmat az „állóvíz felkavarásának” 
szánjunk, az ilyen és hasonló kérdések men-
tén: Zárt körű klub vagy a „világ világossága” 
az egyház? Mi történne, ha végre kilépnénk 
a templom falai közül? Már késő változtat-
ni a huszonnegyedik órában? Összeomlást 
vagy megújulást hoz a jövő?, stb. Itt is erős 
a gyülekezetünkhöz való kapcsolat, hiszen 
Veres János lelkipásztorunk ültette azt a 
bogarat is a fülünkbe, hogy a püspököket 
is meg kell hívni egy ilyen beszélgetésre. 

Berecz Péter 
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Gyülekezetünk ez év augusztusában is 
megrendezte hagyományos nyári csalá-

di táborát. Mivel én még nem vettem részt 
ilyen kiránduláson, örömmel és kíváncsiság-
gal csatlakoztam férjemmel együtt a marok-
nyi lelkes csapathoz. Kiszakadva a hétköz-
napi rohanásból, jó volt megérkezni a festői 
szépségű kis faluba, Jósvafőre, ahol a tiszta 
levegő, csend és nyugalom ölelte körül az 
embert. Miután kicsik és nagyok elfoglalták 
a szállást, ami a Jósva Erdei Iskola Bázishely 
néven ismert táborhely (református parókia 
- szerk.) volt, finom ebéd következett, majd 
rövid szieszta után elindult a kis csapat, hogy 
felfedezze a környék látványosságait. Lelké-
szünk, János előre gondosan megtervezett, 
szebbnél-szebb útvonalakon kalauzolt végig 
bennünket. Felejthetetlen élmény volt az 
Agg  teleki cseppkőbarlangban tett látogatás, 
a Tengerszem-tó körüli barangolás az éjszakai 
erdei túra, ahová még a legkisebbek is izga-

tottan jöttek. A programok között szerepelt 
még a kenyérlángos-sütés is, de sajnos férjem 
és én már ezen nem tudtunk részt venni, mi-
vel hamarabb haza kellett indulnunk. Öröm-
teli szívvel gondolok vissza a gyülekezeti test-
vérekkel eltöltött minden közös élményre, jó 
hangulatú beszélgetésekre. Köszönöm Isten-
nek azokat az esti elmélyült beszélgetéseket, 
amelyek megindították szíveinket, miszerint: 
mekkora felelőssége van a ma emberének az 
Isten által ránk bízott világ megóvásában. Van 
egy mondás, mely szerint: „Isten mindig meg-
bocsát, az emberek időnként, a természet 
sohasem”. Hálát adok az Úrnak, hogy min-
dennap az Ő áldásával, szeretetteljes légkör-
ben tölthettük együtt ezt a néhány napot. Kö-
szönettel tartozom lelkészünknek, Jánosnak 
és mindazoknak, akik segítettek abban, hogy 
létrejöjjön ez a nyári táborozás.

Szilágyi Antalné Marcsi    

GYÜLEKEZETI NYÁRI TÁBOR 2019

Gyülekezeti élet 
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Az idei családi tábor 2019. augusz-
tus 5−8-ig Jósvafőn, a mintegy 

300 fős kis faluban került megrende-
zésre. Négy patak – Jósva, Tohonya, 
Kecső, Kajta – folyik össze a tele-
pülésen. Jósvafő igazi gyöngyszem 
azok számára, akik a nagyváros for-
gatagából szeretnének kiszabadulni; 
nyugalomra és békességre vágynak. 
Állandó patakcsobogástól kísérve 
bolyongani a régi épületek között 
és gyönyörködni a táj szépségeiben, 
igazi kikapcsolódást nyújt.

Hétfőn reggel 20 fővel indultunk 
útnak. A szállás a helyi parókia épü-
letében volt, 10 ágyas szobákban.  
A kalandvágyóbbak az udvaron sá-
toroztak. A szállás kényelmes volt, 
az ellátásunk igen bőséges és házias.

Jósvafő és környéke szépségével 
elvarázsolja az ideérkezőket, igazi 
időutazásra csábít a múltba. Nem 
is tétlenkedtünk, igyekeztünk a le-
hető legtöbb látnivalót megnézni.  
A Tengerszem-tóhoz túráztunk a Fürkész-tan-
ösvényt követve. Az ösvényen kihelyezett 
játékokat a gyerekek nagy örömmel próbál-
ták ki. Utunk a református és a zsidó temető 
mellett haladt el. A zsidó temető ma már csak 
emlékpark. A református temetőben láthat-
tuk az egykor jellegzetes fából faragott, népi 
motívumokkal díszített fejfákat. Többször 
zártuk a napot esti túrával, hol a fennsíkon, 
hol a faluban. A városi fényekhez szokott 
szemünk a zseblámpák pislákolása nélkül 
igencsak cserbenhagyott volna bennünket. 
A vaksötétben botorkálni és hallgatni az erdő 
neszezését, felért egy kisebb bátorságpróbá-
val. Amit tisztán láttunk, az a tejút volt, ez volt 
a bátorságunk jutalma.

Aggteleken a barlang bejárata fölötti szik-
láról is megcsodáltuk a panorámát, majd 
barlangtúrán vettünk részt. A szebbnél szebb 
cseppkőképződmények mindig gyönyörű lát-
ványt nyújtanak. A barlang hűvöséből minden-

kinek jól esett egy napfényes séta a Vörös-tóhoz 
és a Medve-sziklákhoz. Megnéztük a Szablyár 
Péter (kohómérnök, barlangkutató) által ala-
pított Jósvafői Tájházat, ahol a régi tornácos 
házban összegyűjtötték a „település múltját”, 
berendezési tárgyakat, gépeket. Jósvafő kö-
zelében, Szinpetri községben található a világ 
legnagyobb könyve. A világhírű könyv mellett 
értékes nyomdai kiállítás, bibliai és egyházi 
könyvkiállítás, valamint működő papír- és 
vízimalom is látható.

Családunk számára – talán a többi tábo-
rozó számára is – a kirándulás fénypontja a 
kenyérlángos sütése volt. A folyamat a kovász 
készítéstől a dagasztáson keresztül a kemen-
ce felfűtéséig, a sütésig és a vacsoráig tartott. 
A kenyérlángost Berecz Béla tősgyökeres 
jósvafői lakos irányításával készítettük, aki 
lelkes hagyománytisztelő, és szívügye Jósvafő 
jövője. Gyülekezetünk több csoportra oszlott, 
és a megadott időpontban mindenki kivette 
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a részét az éppen soron következő munka-
folyamatból (dagasztás, átgyúrús, cipózás, 
nyújtás, ízesítés, sütés). Többről szólt ez a 
nap a puszta kenyérlángos sütésnél, vezetőnk 
előadásában betekintést nyertünk a jósvafői-
ek egykori életébe. A vacsorát pedig azzal a 
jóleső érzéssel fogyasztottuk el, hogy egy 
pillanatra mi is idetartozónak éreztük magun-
kat, éreztük, hogy a helynek lelke van.

A református templom festett kazettás 
mennyezete szintén lenyűgöző látvány volt. 
A templom mellett külön található a később 
épült harangtorony. A lelkészek a parókia 
épületéből a templomhoz a Jósva-patakon 
keresztül, egy kis fahídon, az ún. Pap-Pallón 
át közlekedtek. A patakon egy kis vízikerék fo-
rog, ami őrzi a vízimalmok emlékét.

A családi bibliai tábor azonban nemcsak 
a nevezetességekkel való ismerkedésről és a 

túrákról szólt, hanem este áhítati alkalmaink 
voltak, amelyek az „Isten kijelentése a ter-
mészetben” címet viselték. Együtt olvastuk a 
Teremtés könyvét és a Jelenések könyvét. Az 
Isten által teremtett világ pusztulását láttuk 
a Jelenések könyvében. Ezzel összhangban 
meghallgattuk néhány klímatudós álláspont-
ját a Föld pusztulását illetően. Ennek kapcsán 
megvitattuk hogyan élhetnénk környezet-
tudatosabb életet, mit tehetünk a globális 
felmelegedés ellen, a környezet- és légszeny-
nyezés ellen, a hulladékhasznosítás terén, 
hallottunk ökogyülekezetekről.  

Keresve sem lehetett volna szebb he-
lyet találni Jósvafőnél ahhoz, hogy „Isten 
kijelentését a természetben” meghalljuk. 
A természetbe kihelyezett bibliaórák va-
lamennyiünket rádöbbentette arra, hogy 
környezetünkért tennünk kell, kezdetnek a 
személyes példamutatással. Szablyár Péter 
hitt abban, hogy „Jósvafő jövője – Jósvafő 
múltja”. Imádkozzunk azért, hogy ez a nagy 
történelmi múltú falu képes legyen megőrizni 
hagyományait a jövő számára. Imádkozzunk 
azért is, hogy mi és embertársaink is képe-
sek legyenek a környezettudatos életmódra 
azért, hogy gyerekeink és unokáink számára 
is élhető legyen a Föld. 

Nagy Zsolt

Gyülekezeti élet 
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A nevem Dózsa István, jelen kis formációnk névadója és vezető-
je, zenei instruktora vagyok. Margittán születtem a Partiumban. 
Első zenei élményeim édesapámhoz köthetőek, ő tangóharmo-
nikán játszott, tőle tanulhattam meg első ízben a sok hangnem 
és harmóniarendszer összefüggéseit. A konfirmációmat köve-
tően, nem mondhatnám el magamról, hogy túlzott vágy vagy 
késztetés fogott volna el a reformátusságomat illetően. Mígnem 
csak, 1993-ban, az ormánsági Sellye városában egy földimmel, 
aki református lelkész volt abban az időben, összetalálkoztam, 
majd ezen találkozásból barátság született. Ő volt, aki az addigi 
nem túl izgalmas, és talán kicsit félresiklott életemet igyekezett 

a legjobb mederbe terelni. Azt kérte tőlem, hogy legyek a Sellyei Református Egyházközség 
kántora, és nem sokkal később, sokáig az is lettem. Jelenleg is aktívan szolgáló kántor vagyok.

7HANG

A „7Hang”-ról: Jelenleg dicsőítő ze-
nét játszó formációról van szó, bár ez 
valójában nem fedi a teljes valóságot, 
hiszen tematikus műsorok szervezé-
se, illetve megalkotása is cél volt és 
jelenleg is az. 2018 szeptemberében 
léptünk fel először az Árpád téri Re-
formátus Egyházközség gyülekezeti 
termében. Idén ünnepeljük 1 éves 
születésnapunkat. Reméljük, a jelen 
legi állandó közönségünk, az Árpád 
téri gyülekezeti tagokon túl, sok új 
arcot köszönthetünk még a közeljö-
vőben, fellépéseink során. A zenélés 
örömén túl, missziónak tekintem a 
fellépéseket, amelyekre eleddig meg-
hívást és elhívást kaptunk énekestársaimmal 
egyetemben. Célomnak, feladatomnak érzem 
azt, hogy közelebb hozzuk a könnyedebb mű-
fajt az emberekhez, a templomban is, mert 
nem bújhatunk el a múlt útvesztőiben. Mind-
azonáltal egy jól éneklő csoportnak faladata 
a gyülekezeti éneklést is erősíteni alkalomról 
alkalomra az istentiszteleti alkalmakon. 

A „7Hang” név nem a teljesség vagy egyéb 
más szimbolikából jött létre, pusztán csak a 
modális hangsorokra fokuszálva pattant ki a 
fejemből. Bízom benne, hogy nemcsak 7 hang, 
hanem sok hang tud, és énekelhet Isten di-

csőségének, ámbár ehhez sok embernek, 
énekelni tudó hangnak kellene csatlakoznia 
hozzánk, amit nem tartok lehetetlennek. Ne-
kem bizonyára az, de a Teremtőnknek nem. 

Kívánom, hogy hasonló áldásban lehessen 
még részünk, amit ha nagyon őszinte akarok 
lenni, talán meg sem érdemeltünk. Kodály 
Zoltán szerint, aki jól és szépen énekel, az két-
szer imádkozik. Legyen ez így mindnyájunk-
kal! Isten áldása kísérje  gyülekezeti tagjain-
kat, fenntartónkat, mindannyiunkat.

Dózsa István
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Farkas Károlyné sz. Tóth Róza  földi életének 84. évében.
Suba Sándor  földi életének 91. évében.
Papp Zoltán János  földi életének 64. évében.
Dr. Szász Gábor   földi életének 92. évében.
Vincze Imréné sz. Nagy Jolán földi életének 80. évében.
Csonka Lászlóné sz. Kőhalmi Judit  földi életének 72. évében.
Gyergyói Csaba Sándor  földi életének 61. évében.
Csomai Jánosné sz. Rozsi Ilona  földi életének 71. évében.

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

TEMETÉS

Anyakönyvi  hírek

FELNŐTT  
KERESZTELÉS

Biri Diána Éva
ESKETÉS
Nagy Sándor és Biri Diána Éva
Dániel Norton és Norton-Katona Éva
Hunyadi Sándor és Sun Nan

 Sun Nan

KERESZTELÉS
Körhegyi Kendre
Khuda Bahsh Amina

2019. szeptember 3-án 13 órakor búcsúztattuk Csabát az általa kivá-
lasztott bibliai igével. Ismertük, szerettük, a barátunk volt, akitől na-
gyon sokat tanulhattunk. Most, amikor emlékezünk életére, tegyük 

ezt úgy, hogy tudjuk, ő valóban el is hitte, amit Jézus mondott neki: „aki hisz énbennem, az ha 
meghal is él”. Ahogyan Csaba kedvenc zenekara, a Queen énekli: a shownak folytatódnia kell... 
Emlékezzünk rá!

1958. április 10-én született Debrecenben, egy értelmiségi tanár házaspár harmadik, leg-
kisebb fiúgyermekeként látva meg a napvilágot. Debrecenben járta ki az elemi iskolát, majd 
Pallagon a szakközépiskolát, ahol le is érettségizett. Itt ismerte meg élete párját, későbbi fele-
ségét, Irénkét, akivel egy diákszerelem érlelődött 44 év boldog házassággá. 1976-ban vették fel 
az Agrártudományi Egyetemre, de előtte még 11 hónapot kellett eltöltenie a hódmezővásárhe-
lyi laktanyában. 1982-ben diplomázott, 76 társával. 

Munkája is a városhoz kötötte. 1992-1997 között az Országos Kárrendezési Hivatalnál dol-
gozott, mint árverés vezető, 2006-tól a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet irodavezetője volt. 
2008-2010 között a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél dolgozott, majd 2013-tól a Civis 
Seed Kft. kereskedelmi igazgatója lett.

Eközben születtek meg gyermekei: Emese, Attila, Csilla és Tibor. 16 esztendőn át dolgozott 
igazságügyi szakértőként, 13 esztendeje presbitere, egyik vezetője volt gyülekezetünknek.

Életének utolsó néhány esztendejében kellett szembenéznie a betegséggel. Nagy mélysé-
geket és magasságokat megélve, mindannyiunk számára példát mutatva ment el, 61 éves ko-
rában adva át lelkét teremtőjének.

Egy barát a sok közül

THE SHOW MUST GO ON
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FELNŐTT  
KERESZTELÉS
 Sun Nan

HÍREK SKÓCIÁBÓL
Régóta húzódó, türelemmel és szilárd hittel 
elhordozott betegsége után, 2019. augusztus 
21-én szerdán David Logan lelkipásztor el-
ment a minden élők útján. Mint ahogy a gyü-
lekezetnek beszámoltam róla, néhány nappal 
korábban hospice házba vonult, elbúcsúzott 
barátaitól, minden ismerősétől. Felesége, 
Catriona az utolsó pillanatig vele volt.

Temetését korábbi lakhelyén, Dundee-ban 
tartották szeptember 6-án, ahol testvérgyü-
lekezetünk képviselőin és a családon kívül, 
többnyire volt rendőr kollégái vettek részt.  
A Dumfries-i St. Mary’s and Greyfriars gyüle-
kezetben szeptember 30-án 11.30-tól tarta-
nak megemlékezést róla.  

Mióta tudomást szereztünk betegségéről, 
gyülekezeti alkalmainkon folyamatosan imád-
ságban hordoztuk mind David Logant, mind 
feleségét és az egész gyülekezetet. Hiszem, 
hogy az Úristen meghallgatta könyörgésün-

ket és erőt adott a 
szenvedőnek a testi 
fájdalmak elhordo-
zásához, a társ nak, 
hogy támasz lehes-
sen és a gyülekezet 
tagjainak, hogy a 
rájuk háruló felada-
tokat el tudják látni. 

Hiszem, hogy ahogyan Gyergyói Csaba 
testvérünk itt közöttünk volt erős bizonyság, 
úgy a Dumfries-i gyülekezetben David Logan 
mutatta meg, hogyan kell Krisztust követ-
nünk és megmaradni a hitben a legnagyobb 
megpróbáltatások idején is.

Gyülekezetünk elnöksége levélben fejezte 
ki részvétét a gyászoló gyülekezetnek, mely-
nek magyar szövegét most közre adjuk.

Szilágyiné Asztalos Éva

„Ekkor egy másik edényt készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak látta. Így szólt 
hozzám az Úr igéje: Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled,... mint ez a fazekas? Így szól az 
ÚR: Hiszen olyanok vagytok a kezemben,... mint az agyag a fazekas kezében.”(Jer 18:5-6)

Gyászoló gyülekezet, barátaink! 
David Logan testvérünk gyógyulásáért hosszú időn át együtt imádkozva megérthet-

tük, hogy életünk egy törékeny, nagyon is könnyen sebezhető emberi testben van elrejt-
ve. Aki látott már fazekast munka közben, az látta a teremtés csodáját, hogyan lesz az 
alaktalan agyagból gyönyörű edény. 

Mi itt Debrecenben szeretnénk hinni, hogy ő maga is, egy szép edénye volt Istennek.  
Most szembesülünk vele igazán, amikor emlékeinket rendezve megpróbáljuk a széttörött 
cserépedény darabjait összeilleszteni, de már nem lehet. 

Közös hitünk az, hogy  találkozni fogunk vele: ahogyan mi itt mondani szoktuk: a bol-
dog feltámadás reménye alatt. Addig is van egy közös feladatunk: legyünk együtt szebb 
edényei az Istennek, mint amilyenek most vagyunk! 

Osztozva gyászotokban és a krisztusi üzenet örömében „aki énbennem hisz, az ha 
meghal is él”, kérjük együtt Istent, hogy ne csak az emlékeinkben őrizze meg őt számunk-
ra, hanem az örök életre nézve is.

Baráti öleléssel: a negyedik lúd, a Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség min-
den tagja, valamint  lelkipásztora és gondnoka:

Veres János és Szilágyi János

Testvérgyülekezeti kapcsolat
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Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett:

Könyvajánló

Kassai Lajos magyar íjkészítő, lovasíjász ver-
senyző, a Magyar Érdemrend Középkeresztje 
tulajdonosa, olvashatjuk az internetes oldalak 
böngészése közben. A száraz tényadatoknál 
azonban jóval több rejlik nemes művészete és 
életfilozófiája mögött. Élete és munkássága 
példaértékű lehet a ma fiatal generációi szá-
mára: őseink és hagyományaink szem előtt 
tartása, a természettel szembeni tisztelet, 
harmonikus együttlét jellemzik mindennapja-
it. A küzdeni akarás, a folyamatosan új célok 
elérése napjainkban szintén ritkaság sokak 
számára, akik céltalanul, hol reményt vesztve, 
hol kedvtelenül élik mindennapjaikat. 

Pedig Kassai Lajos életútja sem volt egysze-
rű: az íjászatot munka mellett kezdte el tanul-
mányozni, majd az 1980-as évek végén dolgoz-
ta ki a lovasíjászat verseny-szabályrendszerét, 
ezután elkezdte az új sportágat terjeszteni, 
kezdetben Magyarországon,  majd Európában, 
az Egyesült Államokban és Kanadában. Ja-
pánban, Kamakurában tanult zen-íjászatot, 
majd Kínába, Shao-linba utazott tanulmányút-
ra. Miután csak az íjászattal kezdett foglalkozni 
sikeres üzletember lett, aki ahogy azt ő maga 
is megerősítette, üzletpolitikájában is ugyan-
azokat az elveket alkalmazza, mint a sportban. 
Becsület, tisztesség, maximális koncentráció, 
ezek Kassai Lajos ismérvei. 

2001-ben tapasztalatait a Lovasíjászat című 
könyvében foglalta össze, amely azóta négy 
kiadást ért meg, valamint megjelent angol, 
német, orosz fordításban is. Ő hozta létre 
a Kaposmérő melletti Kassai-völgyet, ahol az 
általa felállított próbákon megfelelő diákokat 
oktatja. Jelenleg már tizennégy országban 
működik a Kassai-iskola alapján szervező-

dő lovasíjász központ, amelyek rendszeresen 
világkupákat szerveznek. Öt Guinness Világ-
rekordot állított fel.

2011-ben a Testnevelési Egyetem elfogad-
ta az általa kidolgozott gyakorlati oktatást és 
elindította lovasíjász képzést. A világon első-
ként Magyarországon lehet lovasíjász tanári 
diplomát szerezni. 

Életéről és munkásságáról Kaszás Géza for-
gatott filmet A lovasíjász címmel (2016), 
amelyben nemcsak Kassai Lajos életének pil-
lanatait ismerhetjük meg, de magyarságunk 
gyökereit is. Levelek című kötete (2018) a 
filmben elhangzott gondolatok kifejtése. 

Szerencsésnek mondhatom magam, hogy 
a szerzővel több alkalommal is volt szeren-
csém találkozni, valamint látni őt a diós-
győri Középkori Forgatag során. A kötetet a 
lányomnak dedikálta, aki bár még nem tud 
olvasni, de reményeim szerint haszonnal for-
gatja majd. Következő gondolatai életünk ve-
zérgondolatai is lehetnek:

„Az élmény minőségét lelki beállítottsá-
gunk határozza meg, a fájdalom elkerülhe-
tetlen, de ha céljaink összhangban vannak 
képességeinkkel, a szenvedés nem válik osz-
tályrészünkké. A test, a szellem és a lélek össz-
hangja teremti meg harmóniánkat az életben, 
és nyújt támaszt megpróbáltatásaink során.”

Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett

ZÖLD KÖNYV ÚTMUTATÓ AZ ÉLETHEZ

„Ne az őseinket kövessük, hanem azt   
kövessük, amit az őseink követtek”

KASSAI LAJOS: LEVELEK

Szenzár Kiadó, 2018, 216 oldal; kemény kötés; 
ISBN: 9789634790037.
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A VILÁG TEREMTÉSE
Elolvasni a Bibliából: 1Móz 1:1-25

Igaz vagy hamis
1. Isten a világot hat nap alatt teremtette meg. ____
2. Az első napon Isten a világosságot teremtette meg. ____
3. A második napon megteremtette Isten az embert. ___
4. A nap,  a hold és  a csillagok jelzik az idő múlását. ____
5. A hetedik napon Isten megpihent. ___
6. Isten mindent jónak teremtett. ___
 

Egészítsd ki!
1. Kezdetben teremtette Isten a ____________  és a földet.  
2. A föld még _________ és ________ volt, a mélység fölött sötétség volt.
3. Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meg-

határozó jelei legyenek az ünnepeknek, a ___________ és az ________________ .
4. Hajtott tehát a föld növényeket: füvet, amely fajtájának megfelelő ____________ hoz.
5. Gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő ___________ terem, amelyben magva 

lesz a földön.
6. Azután megáldotta őket Isten: _____________ , _____________ , és töltsétek 

meg a tenger vizét; a madár is sokasodjék a földön! 

Kakukktojás
1. menny, föld, ég, angyal
2. növény, állat, madár, gép
3. mond, teremt, elválaszt, varázsol
4. nappal, éjszaka, sötétség, rossz
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