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Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik rendszeresen befizetik a gyülekezet Presbitériuma 
által meghatározott  10.000 Ft/fő/év egyházfenntartói járulékot,  régi nevén „egyházi adó"-t!

Ezt minden megkeresztelt, konfirmált reformátusnak azon gyülekezetnek kell befizetnie, 
amelynek úrvacsorával élő, teljes jogú tagja kíván lenni. Az előző éves egyházfenntartói járulék 
befizetések alapján, minden év elején összeállítjuk gyülekezetünk választói névjegyzékét.

Az újságban található csekkel szeretnénk megkönnyíteni a befizetést, illetve megadni a 
részlet izetés lehetőségét. Természetesen lehetőség van egy összegben, vagy a templomban 
személyesen rendezni felajánlását, a fel nem használt csekkeket köszönettel visszaveszük. 

Számunkra fontos az Ön áldozatvállalása is, hiszen gyülekezetünk önfenntartó közösség, 
amely az adományokból tartja fenn magát! Többek között az Ön által ily módon befizetett egy-
házfenntartói járulékból.   „... a jókedvű adakozót szereti Isten” (2Kor 9,7)

Veres János, lelkipásztor

Beköszöntő
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IMPRESSZUM

TÁJÉKOZTATÁS AZ EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉKRÓL

ALKALMAINK
Heti rendszeres alkalmak:
Kedd-Péntek: 8.00, Reggeli áhítat
Kedd: 15.30, HÉSZ
Vasárnap: 9.00, Istentisztelet,
    9.00, Vasárnapi iskola 
             a templomban
Havi rendszeres alkalmak:
Minden hónap első hetének hétőjén  
18.00 órától, Presbiteri alkalom.
A további alkalmak aktuális megtartásáról 
érdeklődjön a Lelkészi Hivatalban.

Lelkiismereti, hitéleti válság, keresztelések, 
esküvők, temetések bejelentésekor hívja a 
06-52-412-801 telefonszámot, vagy keressen 
fel a hivatali időben a Kassai út 12. szám alatt 
található irodánkban.

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

Alapítványunk 2020-ban Alapítványunk 2020-ban 177.550.-Ft 177.550.-Ft   
1%1%-os adófelajánlásban részesült.  -os adófelajánlásban részesült.  

Köszönjük a támogatást!Köszönjük a támogatást!

A lap megjelentetését a Nemzeti Együttműködési Alap NEA-TF-20-O-V-0682 számú pályázata támogatta.

PROGRAMAJÁNLÓ
FIGYELEM! A szeptember 26-ra meghirdetett 
ópusztaszeri  autóbusz kirándulás a vírus-
helyzetre tekintettel elmarad! A befizetett 
összegeket Szentesi Viktornál, gyülekezetünk 
pénztárosánál lehet visszaigényelni. 
2020. november 28.  Adventi kézműves 
foglalkozás
2021. január 23. Alapítványi disznótor
2021. Február 22–28. Házaspárok Hete
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Sokakban merült fel a kérdés a Covid-19 pan-
démia kapcsán az interneten, de akár szóban 
is: Hogyan történhetett meg templomaink 
bezárása?

A buszvezető naponta százszor ment el a 
bezárt templom mellett olyanokkal, akiknek 
be kellett járniuk dolgozni. A szemben levő 
élelmiszerbolt dolgozói egész nap a bezárt 
kaput látták. A szemközti panelház lakói nem 
láttak mozgást hosszú-hosszú heteken át…

Félek, ha még néhányszor megtesszük, 
már szóvá sem fogják majd tenni! Nagy baj 
igazán akkor lesz, amikor már teljesen mind-
egy, hogy nyitva vagy zárva van a templom 
kapuja.

Az egyházi közvéleményt mégsem ez osz-
totta meg. Sokkal inkább az, ahogyan az úrva-
csorával kellett élnünk! Bizony, indulatokat és 
sok-sok értetlenséget is kavart a maszkban és 
gumikesztyűben, kevés éneklés mellett oszt-
ható úrvacsora, vagy „a mutogatós”, otthoni 
bekapcsolódást biztosító, online közvetített 
alkalom!

Lelkészek és egyházi méltóságok, teológiai 
professzorok érezték úgy, hogy meg kell szó-
lalniuk ebben a kérdésben, talán nem mindig 

békességgel. Mi azonban gondolkodjunk el 
ezen!

Isten van olyan hatalmas, hogy Lelke által 
még az online térben is valóságosan jelen tud 
lenni és közösséget tud teremteni! Ugyanak-
kor szeretnék bátorítani mindenkit arra - ha 
újra szükség lesz rá -, hogy a számára legke-
vésbé idegen formát választva, éljen az úr-
vacsorával!

Elővehetjük az énekeskönyvet, és felolvas-
hatjuk a szereztetési Igét. Mondjuk el a kenyér 
és a bor vételekor elmondott imát (szintén az 
énekeskönyvben találhatóak), majd vegyük 
magunkhoz a jegyeket. Hogy úrvacsora volt, 
vagy csak egyszerű agapé? - azt az Úr majd 
tudja!

Amit viszont egész bizonyosan tudhatunk, 
hogy keresztyénségünk megélésének eredeti 
és semmihez nem is fogható formája mégis-
csak az „offline” üzemmód marad. És igenis, 
nyitott templomajtókkal!

Sajnálatos módon a templomaink ma sok-
kal inkább idegenforgalmi szempontok miatt 
vannak nyitva, sem mint hogy menedékként 
szolgáljanak, ahogy tették azt hosszú évszáza-
dokon át!

Veres János, lelkipásztor

BEZÁRT TEMPLOMAINK

A TEMPLOM ZÁRVA, DE AZ EGYHÁZ NYITVA
Nemzetközi konferencia az online egyházi szolgálatról, 2020. május 1.

Hogyan legyünk egyház akkor, amikor az épületek zárva vannak? Erre a kérdésre keresték a 
választ az Egyházak Világtanácsa által szervezett webkonferencián, amelyre több százan „se-
reglettek össze” szerte a világból. Az előadók több térség és felekezet tapasztalatát osztották 
meg arról, hogyan alakult át az egyházak szolgálata a világjárvány hatására. 

Amióta a gyülekezetek arra kényszerültek, hogy bezárják a templomokat és istentisztele-
teiket, gyülekezeti alkalmaikat online tartsák meg, „egyszerre valósítjuk meg és teszteljük” a 
rendszert – mondta Ingeborg Dybvig, a Norvég Egyház kommunikációs igazgatója, aki arra is 
utalt, hogy számos különböző megoldást láttak a gyülekezetekben.

A teljes cikk a reformatus.hu oldalon olvasható:  
https://reformatus.hu/vilagban/hirek/templom-zarva-de-az-egyhaz-nyitva/
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Tálas Attila János, presbiter, 52 éves, nős, egygyer-
mekes családapa vagyok. Debrecenben születtem, itt 
is élünk családommal. Jelenleg a TIGÁZ-nál dolgozom 
hálózatellenőrként. Az Árpád téri református gyüleke-
zetben volt felnőtt keresztségem, a konfirmációm és 
a házasságkötésem is. Nagyon sokat köszönhetek Ve-
res János nagytiszteletű úrnak és Huga Sándor kántor 
úrnak, egyben zenetanáromnak, hogy itt játszhattam 
először templomi orgonán. A gyülekezet tagjait megis-
merve egy olyan közösségre találtam, amelyben szívesen szolgálok képességeim és lehetőségeim 
szerint Isten dicsőségére.

„A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és int-
vén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetek az 
úrnak.” (Kol 3,16)

Tálas Attila

TÁLAS ATTILA, PRESBITER

Édesanyám és nagymamám révén még gyerekko-
romban megismerkedtem az Úristennel. Nyíradony-
ban nőttem fel, és egy darabig katolikus hittanra 
jártam, mert nem volt más. Később, amikor már volt 
lehetőség, konfirmáltam - 12 évesen -, valószínűleg 
kevésbé éreztem a jelentőségét.

Később Debrecenbe költöztünk, és a Nagytemp-
lomba kezdtünk járni, így kerültem be az ifjúsági 
alkalmakra. Ennek a közösségnek több mint 10 évig 
voltam lelkes tagja, több remek ifjúsági lelkész ve-
zetése alatt, a bibliaórák, éneklések, kirándulások 
sokat jelentettek számomra. Ekkorra tehető a tény-
leges megtérésem ideje.

Még az egyetemi éveim elején ismerkedtem meg Fruzsinával, és nagyon jó érzés volt, mikor 
kiderült, hogy ő is hívő, ráadásul szintén a nagytemplomi ifibe jár, csak másik csoportba.

Az Árpád-téri gyülekezetnek 2009 óta vagyok aktív tagja, Fruzsi már gyerekkora óta. Az 
esküvőnket itt tartottuk, és az Árpád-tér közelébe költöztünk, ezért adta magát, hogy ide kezd-
jünk járni.

Jól érzem itt magam. Igyekszem részt venni a gyülekezeti életben, segíteni mindenféle szol-
gálatban, munkában. 2013-tól vagyok presbiter és a gyülekezet pénztárosa. Végzettségem 
szerint informatikus és közgazdász vagyok, jelenleg szoftverfejleszőként dolgozom egy bank-
informatikai cégnél.

Isten három gyönyörű gyermekkel ajándékozott meg: Donát (9), Lénárd (6), Helka (1).  
Ha tehetjük, együtt járunk az alkalmakra.

Szentesi Viktor

SZENTESI VIKTOR, PRESBITER

Ismerjük meg egymást!
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A z év elején benyújtott pályázatunk mű-
szaki részének átgondolására csupán né-

hány nap állt rendelkezésre, így gyors egyez-
tetések után készült el a tételes költségvetés. 

A korábbi fűtési rendszert egy 90kW-os 
kéményes kazán látta el energiával, mely mű-
ködőképes volt ugyan, de életkoránál fogva 
korszerűtlen, és a hőleadók (a padok alatti 
acélcsövek) is erősen alul voltak méretezve. 
A nagy templomteret nehezen lehet fűtés-
technikailag jól kezelni; itt padlófűtés lenne 
a legmegfelelőbb, ez azonban teljes belső át-
alakítást igényelne, ugyanakkor a ritkán hasz-
nálatos terekben gazdaságtalan az üzemelte-
tése. Ezért a bevált elvet megtartva, a padok 
alá alacsony építési magasságú lapradiátoro-
kat terveztem. Ezeknél felmerült a fehér szín-
helyet más, a helyhez jobban illő szín is, de a 
jelentős költségtöbblet ezt ellehetetlenítette, 
illetve a padok tervezett átestése esetén még 
rosszabb képet mutatna.

A kapcsolási vázlatnál figyelembe vettem 
azt az igényt, miszerint a karzat alatti részeket 
szeretnénk lezárni és önálló funkciójú terek-
ké átalakítani. Ezek szerint három, önállóan 
működtethető fűtési kör kerül kialakításra, 
egy-egy a karzatok alatt, ahol a külső falra ke-
rülnek a radiátorok, és egy a templomtérben, 
melybe bele tartozik a középső két padsor és 
az előterek a WC helyiségekkel együtt. Ezen 
köröket különállóan és egyszerre is tudjuk fű-
teni, a pillanatnyi igények szerint.

A fűtési köröket három önálló heti prog-
ramos termosztát segítségével vezéreljük, 
melyek fagyvédő funkcióval is el vannak látva.

A hőtermelő kazán két darab 50 kW-os  
Viessmann kondenzációs fali kazán lesz, hid-
raulikus váltóval ellátva, közvetlen oldalfali 

égéstermék elvezetéssel, melyhez a városi 
építész iroda is hozzájárult. A bal oldali hátsó 
lépcsőház ad otthont a kazánoknak, a vezér-
lésnek és a keringtető szivattyúnak, mely az 
elmúlt évi fűtési elégtelenség kiküszöbölése-
kor már beépítésre került. A fűtési körök el-
osztását a pincében kialakítandó osztó-gyűj-
tő, illetve az ide beépített motoros elzárók 
fogják elvégezni.

A fűtési rekonstrukció mellett megvalósult 
a két hátsó lépcsőház és a pince világításának 
felújítása is.

A fennmaradt összeg kiegészítésével még 
szóba jöhetne a teljes előtér burkolat cseréje, 
erről az anyagi helyzet pontosítása után, a ké-
sőbbiekben dönt a Presbitérium.

A munkálatok jelenlegi állása: A templom 
előtér és WC helyiségek fűtési rendszerének 
kialakítása, a bal oldali padsor utolsó 4 pad-
sora kivételével elkészült. A kazánház és pin-
ce szerelése még hátra van, illetve a javítási, 
helyreállítási, ellenőrző, beüzemelő munka-
részek hiányoznak még. A jelenlegi állapot 
mintegy 75%-os készültséget jelent. A várha-
tó befejezés 2020. szeptember 30. A határidő 
az előtér burkolásával módosulhat.

Selyben István, presbiter

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Állam-
titkárság templomunk fűtésének felújítására az EGYH-EOR-20-P-0039 azonosító számú 
pályázat keretében 25 millió forint támogatást nyújtott. A munkálatokról Selyben István 
presbiter számol be. 

A TEMPLOM FŰTÉSÉNEK MEGÚJÍTÁSA
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[…] A Jelenések könyvének mai fejezete elő-
ször arról a nagy örömről beszél, hogy nem 
vagyunk magunkra hagyva ezekben az apo-
kaliptikus időkben.  Azután bemutatja az el-
lenség táborának két harcosát: a fenevadat 
és a nagy paráznát. Végül felragyogtatja az 
evangéliumot azáltal, hogy megmutatja szá-
munkra is a sötét erők feletti győzelem titkát, 
amelyet így olvastunk: 

[...]
„Ezek a Bárány ellen viaskodnak és a Bá-

rány meggyőzi őket, mert Uraknak Ura és Ki-
rályok Királya és az ő vele való hivatalosok és 
választottak és hívek is.”

A győzelem titkát árulja el az ige. A Bárány 
győztes és azok is, akik az ő táborába tartoz-
nak. Kik a győztesek?

1. Hivatalosak. Mindnyájan hivatalosak 
vagyunk a Bárány menyegzőjére, de ahogyan 
Jézus példázatában olvassuk (Luk 14, 15-24) a 
hivatalosak nem jönnek, mert fontosabbnak 
tűnő dolguk van.  Ott van a föld, a kenyér, a 
megélhetés. Aztán ott van a család: férj, fele-
ség, gyermek, unoka. Rájuk is kell időt szánni. 
Aztán a végén nem marad idő a legfontosabb-
ra, arra, hogy bemenjünk a menyegzőre. Kik 
a hivatalosak?  Azok, akik bizonyosak, Jézus 
végső és teljes győzelmében. Erre válaszul Jé-
zust teszik az életükben az első helyre.

 2. Választottak. Nem mi választottuk őt, 
hanem Ő választott minket (Jn 15,16). Mi erre 
az Isteni kiválasztásra mondhatunk igent és 
nemet. Választottak azok, akik meghallották 
Jézus hívását és engedtek az Ő vonzásának.  
Mi melyik vonzásnak engedünk?

„Két világban élek itt a földön. Két világ 
kínálja kincseit. Két hívás hangzik felém. Két 

hang mondja: légy enyém. Mit válasszak, 
mért kérdezem én?” (Vándor Gyula: Két világ-
ban élek)

 3. Hívek. Akik hisznek Jézusban, és enge-
delmeskednek neki. „Légy hű mindhalálig és 
neked adom az életnek koronáját.”(Jel 2,10)

Jézus Krisztus győztes. Mi is győztesek le-
szünk, ha az Ő oldalán maradunk mindvégig. 
A nagy küzdelem azonban bennünk folyik.

„Bennem is e két világ hatása küzdi egyre 
ádáz harcait. Bár erőm kevés nagyon. Kit kö-
vessek, jól tudom. Mégis járok felemás úton.

Nincsen nékem részem itt e földön. Még-
is részt kér testem óhaja. Eltakarja lényedet, 
foglyul ejti lelkemet. Kincsét nyújtva elrabolja 
szívemet.

Te világod töltsön be egészen. Ezt kívánom, 
ez kell énnekem. Győzd le bennem, ami kár! 
Jöjjön télre nyár! Hadd legyek szabad, mint a 
madár!” (Vándor Gyula: Két világban élek)

Kedves testvérem! A mai üzenet így hangzott: 
NEM VAGY EGYEDÜL. Isten nem hagyott 
magunkra ezekben az apokaliptikus időkben. 
Minél nagyobb a nyomorúság, annál inkább 
átéljük Jézus jelenlétét és vigasztalását. A kér-
dés az, hogy te melyik táborba tartozol? Ki a 
te urad? A sátán, aki megtéveszt és halálba 
visz, vagy Jézus? Kívánom, hogy mindannyian 
együtt harcoljunk a Jézus zászlaja alatt és ott 
is maradjunk mindhalálig. 

„Erőnk magában mit sem ér, Mi csakhamar 
elesnénk, De küzd értünk a hős vezér, Kit Isten 
rendelt mellénk. Kérdezed: ki az? Jézus Krisz-
tus az, Isten szent Fia, Az ég és föld Ura, ő a mi 
diadalmunk.”

Dr. Ormóshegyi Zoltán

A GYŐZELEM TITKA
Lectió: Jelenések 17, 1-18.  
Textus: Jelenések 17,14
Elhangzott: a 2020. augusztus 2-i istentiszteleten
Az igehirdetés teljes szövege a gyülekezet 
honlapján olvasható

Jelenések könyve
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Elindult tehát a 2020-21-es tanév. Furcsa 
most az iskolában lenni, hiszen a folyosón 

nincsenek diákok, csak azok, akik egyik terem-
ből a másikba vándorolnak. 

Néha nehéz őket felismerni a maszkban, 
pláne a hangjukat hallani az órán.

Mondhatnánk, ez maga a fegyelmezési 
álom, de az ember mindig arra vágyik, ami 
éppen nincs. Zsivajra, szaladgáló gyerekekre, 
önfeledt órákra.

Ez most nincs; picit a félelem és a szoron-
gás illata járja át a falakat. 

Nekünk tanároknak is meg kell szoknunk 
az új helyzetet. Nem hajolhatunk közel a di-
ákokhoz, nem üzenhetünk az arcunkkal. De 
ami a legfontosabb, mindezek ellenére: nyu-
galmat kell sugároznunk.

Én a részemről teljesen átállítottam az 
agyam, és azt mondtam, hogy nem félek. 
Mert félelemben nem lehet sem tanítani, 
sem tanulni.

Nálunk minden diák és tanár maszkot hord 
a nap minden percében.

Gyakran megmossuk kezünket, fertőtle-
nítjük a padokat, így próbáljuk meg minima-
lizálni a vírus terjedését. Ergo nincs miért na-
gyon félnem. 

De ezen kívül minden zajlik a megszokott 
rendben. Zajlanak a tanórák, a szakkörök, a 
versenyek. Igyekszünk úgy tenni, mintha egy 
normális tanév lenne.

Néha bejelentik, kik vonultak önkéntes, 
vagy kerültek hatósági karanténba. Esetle-
gesen kik kaptak kézhez pozitív tesztről szóló 
határozatot. Ezek kapcsán intézkedünk, az-
tán folyik minden a megszokott mederben. 
Igyekszünk nem kelteni pánikot semmilyen 
szinten.

A teljes transzparenciát választottuk, azaz 
mindent kommunikálunk a szülők felé a bizal-
mukat kérve és élvezve.

A gyerekek pedig nagyon élvezik, hogy 
újra együtt lehetnek. Nagyon várták már az 
iskolát, még ha sokan nem is vallják be. Egy-
szerűen szükség van rá, hiszen kellenek a 
kortárs kapcsolatok, illetve bizony, az offline 
tanulást semmi sem helyettesíti.

Bízzunk benne, hogy sikerül sokáig fenn-
tartani azt, hogy járhassunk. Ezért dolgozunk 
mindannyian nap mint nap.

Tóth László

Márciusban még olyan távoli-
nak és hihetetlennek tűnt, az-
tán augusztusban már nagyon 
közel érkezett az iskolakezdés

Sokan várták, hogy újra 
láthassák osztálytársaikat, 
tanáraikat, azonban az idei 
iskolakezdés kicsit más. Nin-
csen csoportos évnyitó, az 
elsősöket a teremajtóig kísé-
rő szülők hada. Nem lehet az 
évfolyamtárs, barát nyakába 
borulni, és nem látható a ta-
nári mosoly/szigor arca sem a 
maszk mögül.

VISSZA AZ ISKOLÁBA

Vírushelyzet idején
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VAKÁCIÓS BIBLIATÁBOR

E zzel az igével kezdődött az 
idei bibliatáborunk, ami jú-

lius 6-10. között tartott. A Ve-
keri-tavi Dorcas Camping adott 
helyet kis csapatunknak. 

A meleg és a szúnyogok el-
lenére nagyon sok és érdekes 
programunk volt. A bibliai törté-
netek feldolgozása, dramatizálá-
sa mellett kézműves- és szabad-
foglalkozással teltek napjaink. 

 A háromszori étkezés mellett 
sok finom süteménnyel és friss 
gyümölccsel is kényeztettük a 
gyerekeket, amit a szorgos gyü-
lekezeti tagok készítettek ne-
künk. Volt részünk túrázásban, 
érdekes előadásokban is. Hamar 
elröppent az a pár nap. 

Így búcsúztunk egymástól: 

Jövőre veletek ugyanitt!

Juhos Lászlóné

Ahol van a ti kincsetek ott van  
a ti szivetek is.  (Mt 6,21)  

Gyülekezeti élet
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E z jutott eszünkbe a szeptember 5-én 
megrendezett gyülekezeti alkalom után. 

Egy vendégség, ahová a gyülekezet tagjai 
kaptak egészen személyes meghívást és le-
hettek együtt egymással és az Úrral. Aki élt 
vele, az mind kiemelten érezhette magát, ha 
a test kívánságai fölé tudott emelkedni.

Bennünket is eltöltött a Lélek békességgel, 
így volt lehetőségünk csendesen figyelni. Jó 
volt látni a főző csapatok lelkesedését, mint-
ha csak az Atyáért buzgólkodtak volna. Jó 
volt látni, ahogy Szabó Zsoltné Csilla és Széles 
Csongor lelkipásztorok „kapásból” áhítatai 
felett átvette az irányítást az Úr és lélektől-lé-
lekig hatoló szolgálatot mutattak be nekünk, 
mindenkit az érintettsége szerint tovább 
emelve, vagy sírással könnyítve. 

Jó volt látni az önfeledten rohangáló 
gyerekeket a körülöttük lévő családjukkal a 
napsütésben az erdei réten, mint egy ideali-
zált képet az újjáteremtésről. Jó volt látni a 
gondja hagyott mosolyt a felnőtteken a csa-
ládi programok során és a kicsit újra játszani 
merő focistáink arcán. Öröm volt hallgatni a 
7Hang dicsőítő szólamait, rajtuk keresztül mi 
is hálát adhattunk az Úrnak!

Az emelkedett hangulat mellett ugyanak-
kor lehetőség teremtődött, hogy mindenki 
félrevonulhasson a belső szobájába, és ál-
dott csendben átvegye a maga üzenetét az 
imaséta végén. Jó volt látni, ahogy a pásztor 
nélkül maradt nyáj nem széledt szét, hanem 
mindenki a maga tálentuma szerint szolgált. 
Egy napra értelmet nyert az egyetemes pap-
ság fogalma. 

Kérjünk áldást a gyülekezet vezető pász-
toraira, hogy eljuttattak bennünket erre a 
szintre és a szolgálattevőkre valamint a gyü-
lekezetre is, hogy ne tegyük hiábavalóvá ezt 
a meghívást!

Bagi Sándor és Baginé Pál Tímea

GYÜLEKEZETI NAP
Még (épp) nem éden...
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Siket László Gyula  földi életének 64. esztendejében
Buglyó Éva Ágnes  földi életének 67. esztendejében
Csíkos Lászlóné 
 sz. Korponai Aranka  földi életének 86. esztendejében
Jakab Mihályné 
 Szegedi Irma  földi életének 89. esztendejében

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

TEMETÉS

Anyakönyvi  hírek

„… mert erős szívű volt, mintha látta  
volna a láthatatlant.”  (Zsid 11,27)

Csíkos Lászlóné született Korponai Aranka, vagy 
ahogyan ismertük őt: „Arany”, több cikluson át 
presbitere majd tiszteletbeli presbitere volt a gyü-
lekezetünknek. Személyes, jó kapcsolatunk volt 
vele, ahogyan lányával, Jutkával is. Veronika lá-
nyunk pedig igazán mély kapcsolatot ápolt vele.

Tudtuk, hogy jó néhány esztendeje már csak Is-
tennel beszélgetett, mert Ő az, aki a beteg, idős em-
berekkel is szót tud érteni! Urunk 85 esztendő után szólí-
totta őt magához! Kedves, szolgálatkész asszony volt, akinek 
az élete nem volt könnyű, de tudom, megelégedetten ment el a 
minden élők útján. Kérésére szülőfalujában, a cégénydányádi teme-
tőben búcsúztunk el tőle a boldog feltámadás reménysége alatt. 

Hatan voltunk ott a gyülekezetünkből. Erős szívvel, és talán látva a láthatatlant!?
Veres János, lelkipásztor

„ARANY MAMA” 

KERESZTELÉS
Daku Ferenc és Daku Tőkés Anna szülők Lara nevű gyermekét, 
valamint Sigér Mátyás Imre és Huszár Újvári Kitty Teodor és Szofi 
nevű gyermekét kereszteltük.

ESKETÉS
Csillag Péter és Gáspár Viktória
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F rescobaldi, Granados, Grieg, Lorca, Men-
delssohn, Monteverdi, Mozart, Purcell 

és Weber műveiből csendültek fel dallamok 
Kéringer László (ének), Pataki-Tóth Orsika 
(ének-gitár) és Gábor Audrey (ének) előadá-
sában, 2020. szeptember 18-án az Árpád téri 
református templomban.

Kéringer László szólistaként rendszeres 
közreműködője a koncertéletnek, színházi 
előadásokon is fellép, gyakran vendégszere-
pel külföldön. Főleg barokk és kortárs művek 
specialistája. Pataki-Tóth Orsika az ismert 
klasszikus dalokat, önmagát gitárral kísérve 
adta elő. A harmadik fellépőnk Gabor Audry, 

fiatal ausztrál-magyar szoprán, 
aki Sydney-ben született, majd 
egyetemi tanulmányait is ott 
végezte magánének és dráma 
szakon.

A rendkívűl színvonalas előa-
dást közel 40 fő hallgatta  a 
helyszínen, a gyülekezet Face-
book oldalán pedig további 80 
fő követte az élő közvetítést.

Isten áldása kísérje művészi 
munkájukat, a jövő évi viszont-
látásig!

Szilágyiné Asztalos Éva

Gyülekezeti élet 
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Biri Diána Éva

A Biblia nem egy könyv, hanem 
a Könyv!

A Bibliát, ha olvasod, meg-
elevenedik előtted a múlt, ér-
telmet kap a jelen és reményt 
a jövő.

A Biblia nem egy könyv, hanem 
a Könyv!

A Bibliát, ha nyitott szem-
mel olvasod, minden kérdé-
sedre választ ad, még azokra 
is, amiket fel sem tettél.

Tükröt tart életed elé, és 
megmutatja, hogy mit és ho-
gyan rontottál el.

Hogy mohón rohanó éle-
teddel, ha érdeked úgy kíván-
ta, mindenen és mindenkin 
átgázoltál, azokon is, akik sze-
rettek, és azokon is, akiket sze-
rettél.

Fennen hirdeted gazdag-
ságodat, de jómódod elfedi 
látásod, mert észre sem veszed, hogy milyen 
olcsó vagy!

Mert sekélyesek a kapcsolataid, nincs 
egyetlen barátod se, elhidegült tőled a csa-
ládod, és már nem tudsz megbízni senkiben 
sem.

És még büszke is vagy magadra, mert azt 
hangoztatod, hogy mindent, amit elértél, azt 
csakis saját erődből érted el, minden segítség 
nélkül.

Sőt, hősnek tartod magadat, mert azt 
mondod, hogy amit tettél, azt a családodért 
tetted, bár sosem kérdezted meg őket, hogy 
kell-e ez nekik.

Kifelé erősnek, bátornak mutatod maga-
dat, de titkon félve gondolsz arra, hogyan ítél 
meg majd a Teremtőd.

Ezért a Biblia arra kér, állj meg, és ítéld 
meg önnön magad, de ne a hízelgők szemé-
vel, hanem annak a tizenéves gyermek sze-
mével, aki valaha voltál. És térj vissza hajdani 
önmagadhoz, családodhoz, felebarátidhoz, és 
térj vissza Istenedhez! És meglátod, a Paradi-
csom megnyílik előtted.

A Biblia nem egy könyv, hanem a Könyv!
A Bibliát, ha nyitott szívvel olvasod, eggyé 

válsz vele és eggyé válsz Isteneddel! Ámen!
Matkó Péter

Szeptember 8.

AZ OLVASÁS VILÁGNAPJA!
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HÍREK SKÓCIÁBÓL

Dear fellow Members,
I know that many of you are wondering when 
our church will open its doors again, and the 
answer is - not yet. I have had guidance no-
tes from 121 George St Edinburgh and, to be 
honest, there is no quick solution to reope-
ning. There is a great deal of work to be done 
before that can happen. We need a Building 
Inspection, thorough cleaning , using approp-
riate products, safe seating indicated, Kirk 
Session has to meet and approve progress, 
then a Presbytery Committee has to approve 
our efforts so far. We are not allowed use of 
books, no hymn singing, and no tea/coffee 
after the service. None of this sounds appea-
ling I know, but remember - this will not last 
forever, and there will be relaxations ahead - 
hopefully not too far. 

While I do not want to paint a gloomy pi-
cture here, you all need to be aware of what 
it will take to get our church up and running 
again. It's not a case of a bit of damp dusting, 
and let's open the doors now. There may be 
some members who may not feel safe attend-
ing public worship again, and that is a choice 
many of us will have to make. Rest assured 
that we will do our best to meet all conditions 
necessary to make our church the safe, wel-
coming place it has always been. Meantime, 
let us give thanks to God for bringing us safely 
this far through the pandemic.

Anne Mackie, Session Clerk

FROM THE SESSION CLERK

Kedves Testvérek!
Tudom, sokan kíváncsiak vagytok rá, hogy mi-
kor tudjuk a templomkaput újra kinyitni, a vá-
lasz: egyenlőre még nem. Hogy őszinte legyek, 
a kapott útmutatások alapján nincs gyors 
megoldás az újranyitásra. Nagyon sok mun-
kát kell addig elvégezni. Szükséges a templo-
mépület átvizsgálása és a megfelelő tisztító 
(fertőtlenítő szerekkel) történő alapos taka-
rítása, valamint a biztonságos ülőhelyek (1,5 
m-es távolságban) kialakítása. Erőfeszítésein-
ket az egyházmegye küldöttségének kell majd 
jóváhagynia. Nyitás után az istentiszteletek 
alkalmával nem használhatunk majd könyve-
ket (Biblia, énekeskönyv), nem énekelhetünk, 
és el kell hagynunk az istentiszteleti alkalmak 
utáni teázást, kávézást is. Ezek egyike sem 
vonzó rendelkezés, de ne feledjük, nem fog ez 
a helyzet örökké tartani, és újra minden visz-
szatér a régi kerékvágásba, remélhetőleg már 
nem soká.

Nem akarok komor képet festeni a hely-
zetről, de mindannyiunknak tisztában kell 
lennük azzal, mi kell ahhoz, hogy gyülekeze-
tünk, templomunk újra működjön. Nem egy 
kis portalanításról van szó, ami után már nyit-
hatjuk is a kapukat. Lehet, hogy vannak olyan 
gyülekezeti tagjaink, akik nem érzik magukat 
biztonságban az istentiszteleten való szemé-
lyes részvétel során. Ezt sokunknak mérlegelni 
kell. De abban mindenki biztos lehet, mi min-
dent megteszünk annak érdekében, hogy min-
den feltételnek megfeleljünk és templomunk 
ismét biztonságos, barátságos hely legyen, 
ahogy mindig is az volt. Addig is adjunk hálát 
Istennek, hogy a pandémia során mindezidáig 
megőrzött bennünket!

Anne Mackie, gondnok
Fordította: Szilágyiné Asztalos Éva

GONDNOKI TÁJÉKOZTATÓ

Forrás: Gyülekezeti újság augusztus/szeptemberi digitális kiadása: https://www.stmarysgreyfriars.org.uk/magazine/

Sajnos, továbbra sem tudunk jó hírekkel 
szolgálni testvérgyülekezetünk életével 
kapcsolatban, az istentiszteleteket tavasz 
óta csak online tartják. Anne Mackie gond-
nok asszony újranyitással kapcsolatban írt 
sorait olvashatjuk az alábbiakban. 

Testvérgyülekezeti kapcsolat
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Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett:

Könyvajánló

A regény egy szomorú időszakba kalauzol visz-
sza minket. A főszereplő Zarah Winter szere-
tő családba, fényűző körülmények és csodás 
műkincsek közé született, s egy tökéletes vi-
lágban ennek megfelelő élet is várt volna rá. 
Ám hamar meg kell tanulnia, hogy az 1930-as 
évek Németországában mindennek épp az 
ellenkezője igaz. Zaráhtól elveszik a család-
ját, az otthonát, a hazáját, sőt még a nevét is, 
azonban ő mindvégig kitart. A legreményte-
lenebb helyzetekben is hű marad önmagához 
és szerettei emlékéhez, akikkel élete végén 
egy különös véletlen közelebb hozza őket egy-
máshoz, mint Zarah valaha is remélte volna. 

A mozgalmas családtörténet egy kivételes asz-
szony és ember sorsán keresztül mesél a hu-
szadik századról, egy embertelen korról, amit 
bár sokan és sokféleképpen megírtak már, 
most mégis egy egyedi hangú művet olvasha-
tunk.

Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett

 

NÁRAY TAMÁS:  
ZARAH
„A világot letakarni 
nem tudjuk. 
Egyetlenegy dolgot 
próbálunk meg:  
az arcunkat a napba 
emeljük, mert hogyha 
a napba nézünk, nem  
látjuk az árnyékot.”

Libri Könyvkiadó, 2019,  
739 oldal 
keménytábla, védőborító 
ISBN: 9789634332169

Mindig öröm polihisztorokat megismerni, látni, ahogy tehetségük több műfajban is kitel-
jesedik. Jelen világunkban, ahol sokszor szomorúan állapítom meg, hogy a felszínesség, 
a tehetségtelenség és a butaság az érték, mindig kitűnnek az értéket közvetítő emberek. 
Akik utat mutatnak, akik feltöltenek, gondolkodásra késztetnek, érzelmeket váltanak ki. 
Néha szép érzelmeket, néha szomorúakat. Náray Tamás is ilyen ember, ilyen művész. Ha-
zánk talán legismertebb divattervezője volt, aki Kiárusította a készleteit, otthagyta a divat 
világát, eladta a szalonját és a lakását és Barcelonában nyitott galériát, fest és ír. Szer-
zőnek tartja magát, nem irodalmárnak, a könyvei ből immár több mint 60 ezer példány 
fogyott. A Zarah-trilógiának hamarosan megjelenik a spanyol kiadása is. A trilógia első 
kötetét jó szívvel ajánlom minden kedves testvérem számára. 
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Forrás: PÁSZTOR tematikus hittan:: http://tematikushittan.hupont.hu/

JÉZUS GYÓGYÍT
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