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75. szám

A fenntartói járulék befizetési határideje az 
esztendő utolsó napja. Amennyiben nem 
emlékszik pontosan a befizetett összeg mér-
tékére, (10.000 Ft/év/fő) természetesen ál-
lunk rendelkezésére a 06-52-412-801 vagy a 
06-30-822-55-37-es telefonszámokon.

Ezúton kérünk mindenkit, hogy adomá-
nyait, perselypénzét az OTP banknál vezetett 
11738008-20082374 számlánkra utalják. Fi-
gyelmességüket ezúton is köszönjük!

A gyülekezet vezetősége

Beköszöntő

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: magánarchívum, Pixabay, Selyben István, Szilágyi János, ttre.hu

IMPRESSZUM

TÁJÉKOZTATÁS EGYHÁZ- 
FENNTARTÓI JÁRULÉKRÓL

ALKALMAINK
Heti rendszeres alkalmak:
Kedd-Péntek: 8.00, Reggeli áhítat
Kedd: 17.00, HÉSZ (online)
Szerda: 18.00 Férfikör (online)
Péntek: 16.45 Konfirmáció előkészítő
Vasárnap: 9.00, Istentisztelet
    9.00, Vasárnapi iskola 
             a templomban
Havi rendszeres alkalmak:
Minden hónap első hetének hétfőjén  
18.00 órától, Presbiteri alkalom.
Az 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
Hétfő és szombat szünnap.

Elgondolkoztam ezen a kijelentésen. Lassan 25 éve veszek részt a gyülekezet szentestei alkal-
mán, ahol mindig meghitt hangulatban ünneplünk a családi "karácsony" előtt/után; mondhat-
ni, a nagy családdal ünnepelek. A templomból gyalogosan megyek mindig haza, és megfigyel-
tem, hogy az utóbbi években már nincsen csend délután 5 körül, mint régen. Sőt, rengeteg 
autó, ember van az utcán. Hogy ennek mi az oka, azt nem tudom. Lehet, egyik rokonától megy 
valaki a másik rokonához, vagy éppen utazik abba a szállodába, ahol töltik a karácsonyi ünne-
peket. Idén nem lehet majd wellneselni, sőt, rokonokból is maximum 10-en lehetnek együtt 
25-én, és haza kell érni korán. A 24-i szabályokat ugyan még nem ismerjük, de lehet, hogy is-
mét csöndes lesz az utca, mint pár évvel ezelőtt? Baj ez? Vagy másmilyen ez, mint régen? Talán 
ebben az évben nosztalgia foghat el mindenkit. Ugyanakkor a külföldi családtagok nem tudnak 
hazatérni, így van, akinek valóban más lesz ez az ünneplés. Őrájuk nagyon kell majd figyelnünk. 

Tóth László, szerkesztő

EZ A KARÁCSONY MÁSMILYEN LESZ, 
MINT AZ EDDIGIEK —harsogja a média

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

Mindannyian ismerjük a kedvelt gyermek-
éneket, és sokszor énekeltük is. De vajon tud-
juk-e, mit jelent? Milyen lehet valójában egy 
kiskarácsony? Azt gondolom, meg fogjuk ta-
nulni, mert már most minden média vég nél-
kül sorolja a beazonosított fertőzöttek és az 
elhunytak egyre növekvő számát. Korlátozó 
intézkedések szigorításáról hallunk, aggódva 
figyeljük a fejleményeket, és tesszük fel az ön-
kéntelenül is magától adódó kérdést: mi lesz 
itt Karácsonyra? És lesz-e Karácsony?

Annyit már most egészen bizonyosan tud-
hatunk, hogy Karácsony lesz! Elképzelhető, 
hogy nem olyan grandiózus, mint tavaly, le-
hetséges, hogy nem lesz olyan fényes, mint 
amit eddig megszoktunk. Szinte bizonyos, 
hogy a gazdaságnak sem fog akkora lökést 
adni a fogyasztás, mint tavaly. Lehet, hogy 
még mindig bezárt templomajtók előtt, de 
meghittebb és családiasabb még lehet. Talán 
éppen ezért!

Kisebb lesz a fa és kevesebb az ajándék, 
de sebaj... talán majd előkerülnek a nagyma-
ma rég elfelejtett receptjei, az eddig kevésbé 
becsült ünnepi szokásaink. Talán újra fonto-
sabb lesz a magunk készítette ajándék, és az 
apró dolgoknak is jobban tudunk majd örülni 
megint.

És ha addig sem nyitjuk meg a temploma-
inkat, akkor is lesz egy hely, ahol közösen örül-
hetünk „együtt, egymásnak”. Ez a családunk! 
Végre megértjük majd: a család is lehet egy 
kis gyülekezet, és egy kis gyülekezet is lehet 
egy nagy család! Talán itt lenne az ideje glo-
bálisan megértenünk még valamit: az ember 
boldogsága, jó közérzete nem „csak” a külső 
körülményektől függ, de leginkább az élethez 
való hozzáállásától. Sokan azt mondják, a CO-
VID-19 után minden más lesz. Szerintem nem. 
Ezért használjuk ki, és örüljünk annak, hogy 
„most minden más...”

Veres János, lelkipásztor

„KISKARÁCSONY...”

ONLINE VAGY OFFLINE?
Gyakorta felmerülő kérdés ez mostanság egyházunkban, és mindannyian tudjuk is rá a választ; 
az egyház természetes közege az offline üzemmód. Ugyanakkor mindent meg kell tennünk 
azért, hogy minél jobban belakjuk a számunkra is rendelkezésre álló online teret.

Ezért hívjuk fel most a figyelmet azokra a lehetőségekre, amelyek számunkra is elérhetőek. 
Közösségünk web- (http://arpadter.reformatus.hu), valamint facebook-oldalain (https://www.
facebook.com/arpadterdebrecen/) naprakész információkat talál. Minden vasárnap 9 órától 
pedig online istentiszteletet tekinthet meg. Amennyiben szeretne 8-10 soros reggeli gondola-
tokat írni a facebook oldalunkra, kérem küldje el azokat névvel ellátva a lent megadott e-mail-
címre. Az igehirdetések írott formában is rendelkezésére állnak, akár elektronikus formában, 
akár nyomtatva is elérhetőek. Bármilyen segítségre lenne szüksége, vagy Ön szeretne segíteni 
másoknak, esetleg kérdése van, kérem, jelezze azt az e-mail címünkön (debrecen-arpad.ter@
reformatus.hu), illetve vonalas- (+36-52/412-801), vagy mobilszámaink (+36-30/329-8569 és 
+36-30/822-5537) egyikén. 

A gyülekezet vezetősége

EZ A KARÁCSONY MÁSMILYEN LESZ, 
MINT AZ EDDIGIEK —harsogja a média
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A karácsony kétségkívül Jézus születéséről 
szól, és távol álljon tőlem a Mária-kultusz, de 
azért szögezzük le, hogy egy születéshez két 
ember kell. Az egyik szül, a másik születik. 
Mindkettő csodálatos, sőt katartikus, de egy-
ben mélységesen nehéz, embert próbáló ese-
mény. A karácsony-sztori szempontjából te-
hát kihagyhatatlan mellékszereplő Mária, aki 
szül. Egészen kivételes, máig egyedülálló ígé-
retet kapott az angyaltól, mikor áldott állapot-
ba került. Úgy is mondhatnánk, hogy teherbe 
esett, és noha ebben a kontextusban ez nem 
igazán magasztos, Mária mind testileg, mind 
lelkileg teherbe esett, a szó legszorosabb ér-
telmében. Egy gyereket kihordani teher, még 
ha édes is, hát még az Isten fiát! Mentálisan 
alig elviselhető. Van egy másik ígéret is, ami 
nemcsak Máriát, de Éva óta minden szülő nőt 
érint: „fájdalommal szülöd…” Nem a legszebb 
ígéret a Bibliában. És van itt még valami: a fáj-
dalommal szülés nem a szülőszobán kezdődik, 
hanem az első reggeli rosszulléttel, ami aztán 
hónapokig nem akar elmúlni. Aztán folytató-
dik fájó derékkal, lábdagadással, mígnem a 
szülőszobán teljes erejével lecsap, magával 
ránt a legsötétebb halálfélelembe, és felemel 
a létező legnagyobb megkönnyebbülésbe. 
De véget itt sem ér, jön a szoptatás kezdeti 
gyötrelme, a hormon-cumani nyomán kelet-
kező szorongás, és az anyává válás legfőbb 
ismertető jele: a krónikus alváshiány. Mindez 
bizonyára így volt Máriával is, aki a kilencedik 
hónapban, amikor már a kanapé is kényel-

metlen, egy ostoba jogszabály miatt szamár-
háton zötykölődött hetedhét határon át, 
hogy aztán egy istállóban töltse élete legfon-
tosabb éjszakáját. Annyit tudunk, hogy apás 
szülés volt (duplán), és nem instruálta őt kór-
házi személyzet, hogy milyen pozíciót vegyen 
fel a kitolási szakaszban. Csecsemős nővérek 
helyett haszonállatok nézték árgus szemekkel 
egy kezdő anya első bizonytalan mozdulatait 
a gyermeke körül. Hogy Jézusnak milyen szü-
letésélményben volt része, nem tudhatjuk, 
minden bizonnyal a küldetése részének te-
kintette, hogy átjusson a szülőcsatornán. Egy 
újszülött babának először a szemébe nézni 
semmihez sem fogható csoda, és valószínűleg 
az a titokzatos bölcsesség, ami a szemükben 
tükröződik, Jézuséban még titokzatosabb és 
még bölcsebb volt. „Az Ige testté lett”, írja 
János, és különös belegondolni, hogy Krisztus 
is magzatmázas kisbabaként kezdte, minden 
bizonnyal kitűnő Agpar értékekkel, de mégis-
csak öntudatlan, kiszolgáltatott és sebezhető 
csecsemőként. Nagyon emberi módon.

A karácsonyi szüléstörténet jól végződött: 
baba és mama is egészségesek, az örökbe-
fogadó apa támogatóan jelen van. Mivel a 
három napkeleti bölcs igen magasztos, de 
koránt sem praktikus ajándékokat hozott, 
reméljük, hogy később babakelengye, mell-
védő kenőcs és kényelmes hordozókendő is 
segítette a kisded Jézus és szülei első napjait a 
családdá válás rögös útján. 

Sigér Fruzsina

KARÁCSONYI SZÜLÉSTÖRTÉNET
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A z előzőekben azzal zártam a tájékozta-
tómat, hogy a fennmaradt összegből 

célszerű lenne a teljes előtér padlóburkolatát 
kicserélni, mert a fűtési csövek elhelyezése 
érdekében ezt több helyen szükséges volt fel-
vésni, és a jelenlegivel azonos mozaiklap már 
nem beszerezhető, habár nagyon szép, de az 
idők folyamán meg is kopott. Így a javításra 
egyedüli elfogadható megoldásnak a beton-
nal való kiöntés mutatkozott, mely komoly 
esztétikai problémát vetett föl.

A bemutatott új burkolólap mindenki tet-
szését megnyerte, így a kivitelezésnek egyet-
len akadálya a pénz maradt. Ezt pedig a Jóis-
ten segedelmével sikerült legyőznünk. Míg az 
első két ajánlat jelentősebb többletköltséget 
jelentett volna, addig a harmadikból már meg 
tudtuk oldani kiegészítés nélkül is. Legyen 
hála érte az Istennek!

Ezt követően megrendelésre került a szük-
séges burkolólap, mely kisebb késéssel, no-
vember 20-án meg is érkezett. A Zalakerámia 
Zrt. termékeivel az utóbbi időben meglehe-
tősen sok probléma adódott, így aggódtam, 
hogy esetleg a mi rendelésünknél is lehet 
gond. Amikor jelezte a Tüzép, hogy megérke-
zett a burkolat, de a két raklap két külön gyár-
tási sorozatból való, azonnal eszembe jutot-
tak ezek a problémák, és aggódva tekintettük 
meg a leszállított lapokat. Hála legyen a Jó-

istennek, mind méretben, mind színben egye-
zett, és még a síkbeli eltérés is kielégítő volt. 
Ezek után, a szükséges egyéb kiegészítőkkel 
együtt, november 25-én leszállításra kerültek 
az anyagok. Még ezen napon megkezdődött a 
kivitelezés is, azonban a belső hőmérséklet a 
ragasztó működéséhez minimálisan szüksé-
ges 100C alá esett. Be kellet indítani a fűtést, 
hogy ezt át tudjuk hidalni.

Ez kisebb várakozás után sikerült is, és 
megkezdődött a burkolólapok lerakása, elő-
ször szárazon (ragasztó nélkül), hogy az eset-
leges mintát megnézhessük, hogy hogyan 
mutat. A jelenlegi, november 29-i állást a 
melléklet fotó mutatja.

Remélhetőleg, advent 3. vasárnapjára ké-
szen is leszünk!

Selyben István, presbiter

A TEMPLOM FŰTÉSÉNEK MEGÚJÍTÁSA II.

Templomunk felújítása egy újabb szakaszához érkezett, amelynek keretében a fűtés korszerű-
sítése, a cinterem átalakulása mellett a padokon lévő ÜLŐPÁRNÁK megújítása is szükségessé 
vált. Az új párnák már nem egy egész padsort átfogó, hanem egyszemélyes méretűek lenné-
nek. Jelenleg 200 darab párnára lenne szüksége gyülekezetünknek. Sajnos a pályázati pénz 
összege ennek a finanszírozását nem teszi lehetővé, ezért kérünk minden gyülekezeti tagot, 
hogy anyagi lehetőségeihez mérten, saját és családtagjai számára illetve a nehezebb anyagi 
körülmények között élő testvérünk számára segítse adománnyal ennek a megvalósítását. Hála 
Istennek, már 100 darab párnára összegyűlt az összeg, így a fennmaradó másik 100 darabra 
kell összefognunk. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy 
kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti Isten”.  (2Kor 9,7)

Baginé Pál Tímea
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A választás eredményeként a Debreceni Re-
formátus Egyházmegye a következő ciklus-
ra Hadházi Tamást választotta esperesnek és  
Szilágyi Jánost egyházmegyei gondnoknak.Püs-
pök: dr. fekete Károly, főgondnok: Molnár János. 
Isten áldását kérjük életükre és szolgálatukra!

Ismerjük meg egymást!

A Magyarországi Református Egyház hatéven-
ként választja meg tisztségviselőit. A gyüleke-
zetek presbiter- és gondnokválasztása nem 
egy időpontban van a közegyházi tisztségvi-
selők választásával. A jelenlegi presbiterek 
és gondnokok megbízatása 2018. január 1-el 
kezdődött, tehát három év eltolódás van a 
két választás között. Mindez azért, hogy egy 
jól működő, összekovácsolt presbitérium 
válasszon tisztségviselőket. Egyházunkban 
valamennyi közegyházi tisztségviselő: püspö-
kök, főgondnokok, esperesek, egyházmegyei 
gondnokok, zsinati képviselők megbízatása 
2020. december 31-el lejár. Az új tisztségek-
re jelöltek személyéről a jelölőbizottságok, 
egyházkerületi, egyházmegyei közgyűléseken 
döntöttek. A gyülekezetek szavazati jogukat a 
presbitériumok által gyakorolják, így a jelöltek 
közül az egyházközségek presbitériumai fogják 
megválasztani az új tisztségviselőket.

Minden közösség fontos feladata, hogy 
felismerje az Isten kegyelmi ajándékai által 
felkészített szolgálókat, elöljárókat. Ez alap-
ján azzal a reménységgel tekintünk a jelenlegi 
választásra is, hogy amikor teszünk egy X–et, 
eszközök vagyunk Isten kezében. Mert Ő már 

eldöntötte, kiket készített fel egyháza vezeté-
sére. Gyülekezetünk a Debreceni Református 
Egyházmegyéhez tartozik. Az egyházmegye 
jelölőbizottsága 2020. október 10-én 9.00 
órára a Nagytemplomba hívta a gyülekezetek 
elnökségeit, a presbitérium tagjait, hogy a je-
löltek bemutatkozását élőben meghallgassák, 
és kérdéseket tegyenek fel. 

Esperesi tisztségre jelöltek: Bukáné Za-
kar Zsuzsanna, Búzás Dénes, Hadházi Tamás 
lelkipásztorok. Gondnoki tisztségre jelöltek: 
Szilágyi János /gyülekezetünk gondnoka/ és 
Török Csaba Pál. 

November hónapban minden gyülekezet el-
nöksége, presbitériuma megtartotta a válasz-
tást. A szavazatok megszámlálása, összesítése 
után decemberben lesznek meg a végleges ne-
vek a közegyházi tisztségekre. Isten adjon erőt 
és sok áldást az előttünk álló hat évre is.

Both Barna, presbiter

KÖZEGYHÁZI TISZTSÉGVISELŐK VÁLASZTÁSA

Jelenleg a Debrecen-Árpád téri gyülekezet gondnoka. Világi tanácsos az egy-
házmegyei tanácsban és egyházkerületi küldött, a presbiteri szövetség tag-
ja. Célja gondnokként, hogy családias közösség legyen a gyülekezet, ennek 
megélésében szeretne segíteni más gyülekezeteket is. Feladatának tartja a 
gyülekezeti öntudatosság felmérését, a gyülekezeti sajátosságok tudatosí-
tását, és annak az előtérbe helyezését, hogy a gyülekezeteknek missziói fel-
adatuk van. Fontos területnek tekinti a presbiterek képzését. A RefKatedrát 
jó kezdeményezésnek tartja. Prioritás számára a skót egyházmegyei kap-
csolat, a határon túli magyar egyháztestekkel kiépült kapcsolatok lelki-hitbeli 
egységének munkálása. A Közösség Magazin, az egyházmegyei honlap, Facebook-profil olyan felületek, 
amely egyházmegyei szinten nyitást és missziót jelentenek az egyházunk részéről. „Mert úgy szerette 
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”  
(Jn 3,16) idézésével zárta szavait.

(Kép és szöveg forrása: ttre.hu)

SZILÁGYI JÁNOS, gondnokjelölt
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A Debrecen-Árpád téri Vecsey-Bruckner Nő-
szövetség megszünte után két évvel meg-
alakult gyülekezetünkben a Hit és Szeretet 
(HéSZ) kör, amely ezen a nyáron ünnepelte 
öt éves fennállását. Az enyhülő egészségügyi 
rendszabályok lehetővé tették, hogy nemcsak 
a Biblia köré telepedhettünk le, hanem egy 
hangulatos bográcsozásban  is volt részünk.

Ebből az alkalomból a kör alapítóinak egyi-
ke, Molnár Ági – azóta Skóciába költözött fér-
jével – mindnyájunknak egy-egy kövecskét 
küldött ajándékba. Nem akármilyet, hanem 
drágakövet, különböző felirattal. Közössé-
günk vezetője, Papp Attiláné Piroska feladatul 
adta, mondjuk el gondolatainkat a kővel kap-
csolatban. Mi jut róla eszünkbe?

Az első gondolataim az egyetemi évekből 
támadtak, amikor az ásványtan – vizsgára 
készültünk nagy szorgalommal. Földváry Ala-
dár professzor úr nagyon szigorú volt, az a 
mende-monda járta a hallgatók között, hogy 
fiz-kémeseket reggelizik, vegyészeket ebé-
del és bio-kém szakos diákokat vacsorázik.  
A vegyész-évfolyam kiválóan kollokvált, hasz-
nunkra vált az ijesztgetés....Boldog ifjú évek!

El is vittem a követ azonosításra egy ás-
ványboltba. Mi lehet ez? Ónix – vála-
szolta a szakértő. Helyben vagyunk 
– gondoltam – az ónixkőről már 
az Ószövetségben is olvasha-
tunk. A főpap öltözetén két-
szer tizenkét drágakő szim-
bolizálta Izráel 12 törzsét, 
ezek közül az egyik az ónix. 
(Ld. 2Móz 28)

A második gondolatom 
azonnal Istenhez vezetett. Is-
ten olyan hű ígéreteihez, olyan 
szilárd, mint a rendkívüli keménységű ónixkő. 
Nála olyan biztonságban vagyunk, mint a kő-
szálra épített várban. A zsoltáros ezt így fo-
galmazza meg:

„Az Úr az én kőszálam, váram és megmen-
tőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltal-
mat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, felleg-
váram!” (Zsolt 18,2-3)

Az ajándék kőre arany betűkkel ez a szó 
volt írva angolul: Breathe. Jelentése Országh 
László nagyszótára szerint: lélegzet. Erről meg 
mit mondjak? Talán az életemből valamit? 
Gyógyszergyár – vegyipar – asztma – nehéz 
légzés. Ez igaz, de nem a megfelelő válasz, 
ne magam körül forgolódjak! – töprengtem. 
Nekem bizonyságot kell tennem ebben a kö-
zösségben. 

És akkor jött egy szentlelkes sugallat. Két 
évtizeddel korábbra kellett visszamennem 
az időben. Az óvodai hittanórán Istenről be-
szélgettünk. Isten mindentudó, mindenütt 
ott van, mindent hall, mindent lát, de mi nem 
látjuk – magyaráztam. Erre egy drága öt éves 
kisfiú megszólal: Isten olyan, mint a levegő. 
Mindenütt ott van, de nem látható.

Igen, ez az! Isten evangéliumára, befo-
gadására éppen úgy van szükségünk, mint 
arra, hogy minden pillanatban friss levegőt 

lélegezzünk be. Mindkettő hi-
ánya halálos. Mert hogyan 

is mondja Pál apostol? Az 
Isten,... „aki mennynek 
és földnek Ura, [...] nincs 
is messzire egyikünktől 
sem; mert őbenne élünk, 

mozgunk és vagyunk” (Ap-
csel 17,27-28).
Éljünk hát rendszeresen Is-

ten igéjével, kövessük Krisztust, 
mert 

„Isten közelsége oly igen 
jó nékem” (Zsolt 73,28)!

Dr. Szalkay Kázmérné

A BESZÉDES KŐ ÉS AZ ÉLTETŐ LÉLEGZET
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75. szám Gyülekezeti élet

A 2020-as gyülekezeti gya-
korlat rendkívül meghatá-
rozó élmény volt számunk-
ra. Veres János lelkipásztor 
úr személyében egy tapasz-
talt és talpraesett gyüleke-
zeti vezetőt ismerhettünk 
meg. Kedves fogadtatásban 
volt részünk. A lelkészcsa-
lád nagyon segítőkész volt, s rengeteg hasz-
nos tanáccsal láttak el bennünket.

A gyülekezeti alkalmak során egy családot 
ismerhettünk meg, amelyben a gyülekezeti 
tagok kölcsönösen meghallgatják egymást, 
ismereteiket, tapasztalataikat megosztják 
egymással. Szívből örülünk annak, hogy eb-
ben a gyülekezetben egy aktív bibliaolvasó 
és imádkozó közösséget ismerhettünk meg. 
Nagy örömmel vettük azt, hogy ezzel a csa-
láddal együtt részesülhettünk az úrvacsora 
sákramentumában.

Az egyhetes gyülekezeti gyakorlat alkal-
main nagyon sokat tanultunk, kiszélesedett a 
látókörünk, nagyon jól éreztük magunkat, és 
hálásak vagyunk, hogy ebben a pár napban 
családtagként viszonyultak hozzánk. Szívből 
reméljük, hogy lesz még alkalmunk részt ven-
ni a gyülekezeti élet programjain.

Isten gazdag áldását kérjük a gyülekezet-
ben szolgálatot tevő lelkipásztorokra, család-
jaikra, s az egész közösségre! Szeretettel, a 
DRHE hallgatói:

Bartha Eszter Éva, Szeles Emese  
és Hegedűs Csaba teológus hallgatók

GYÜLEKEZETI  
G YA KO R L AT 
2 0 2 0

Amikor az ember utána- 
olvas dolgoknak rájön, 
hogy sokkal árnyaltabb a 
kép, mintsem azt gondol-
ta volna. Ezért ajánlom 
a könyveket, mert az in-
terneten megszerezhető 

tudás még mindig meglehetősen felszínes 
és pontatlan is. Ráadásul van még egy nagy 
előnye a könyvnek: este az ágyban bármikor 
el tudsz aludni az olvasása közben!

Nos, Lee Storbel A Jézus–doszié című in-
terjúkötetében azt a kérdést járja körül, hogy 
alátámasztják-e a történelmi tények és bizo-

nyítékok, hogy Jézus valóban az volt-e, akinek 
vallotta magát. Ráadásul a legkülönbözőbb 
tudományterületek jeles képviselőit faggat-
va teszi ezt. A könyv pedig nem nélkülözi a 
kemény és kényes kérdéseket sem! Ráadásul 
Strobel könyvéből egyben az író személyes 
lelki útja is elénk tárul, ami meglehetősen ér-
dekesen alakul. 

Kinek ajánlom ezt a könyvet? Talán megle-
pő, de ateistáknak, szkeptikusoknak, keresők-
nek és keresztyéneknek egyaránt. Remek 
ajándéknak gondolom minden olvasni szere-
tő ember számára.

Veres János lelkipásztor

EGY INTERJÚKÖTET MARGÓJÁRA
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75. szám(Vész?)Helyzetben

Korán kelő ember vagyok, már sok-sok éve 
4-5 órakor ébredek, régóta kialakult ez a szo-
kásom. Ezeket az órákat az Úr keresésével töl-
töm, ez történt ma is. Kitekintek az ablakon, 
és a sötét szürke hajnali derengést nézem. 
Azon kapom magam, hogy a gondolataim 
elkalandoznak. Egy halk, jól ismert dallamot 
dúdolok, egy nagyon régi közismert slágert: 
„Ülök a szobámban búsan egyedül...” - idáig 
stimmel, viszont a folytatás meglepő, ugyan-
is nem a régi múltra, hanem egy nagyon is 
aktuális témára, konkrétan a pandémiára 
gondolok. Na ha már itt tartok beütöm a ke-
resőbe a szót - PANDÉMIA. Az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) szerint a pandémia 
három feltétel megléte esetén alakul ki: 1. a 
népesség számára új betegség megjelenése, 
2. a kórokozó embereket fertőz meg, komoly 
betegséget okozva, 3. a kórokozó könnyen és 
fenntarthatóan terjed az emberek között és 
fertőző.

Azon kapom magam, hogy hiába próbálom 
kiiktatni az életemből a híradásokat, valahogy 
csak beszivárog a tudatomba. A kialakult ag-
godalmat keltő helyzet alattomosan szállást 
vesz a gondolataimban. Újra elkezdem olvas-
ni a Hit, amely hegyeket mozdít című könyvet 
(ha nehezebb idők jönnek, mindig ezt teszem, 
jó szívvel ajánlom másoknak is, nekem mindig 
beválik). A 77. oldalon ezt olvasom: „Nem sza-
bad abban hinnünk, amit érzünk! Abban kell 
hinnünk, amit Isten mond!” 

Mit mond Isten ebben a helyzetben? Néz-
zük: „Ne félj, csak higgy!” (Mk 5,36) Érdemes 
végiggondolni, hogyan is állunk mi hívő em-
berek a kialakult helyzethez. Meglátják az 
emberek a mi viselkedésünkön, hogy mi nem 
félünk, hanem hiszünk? Hiszünk abban, amit 
Isten mond: „Mert csak én tudom, mi a ter-
vem veletek - így szól az Úr - békességet és 
nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt 
adok nektek” (Jer 29,11)? 

Üdítő volt számomra a sok negatív, félelem-
keltő morajban rátalálni a szadai háziorvos,  
dr. Dobos Vladim írására, melynek címe:  
A vírusfertőzések legyőzésének 5-ös szabálya. 
Számomra nagyon megnyugtatóan hatott az 
írása. Annyira felkeltette az érdeklődésemet 
az orvos személye, hogy a szadai önkormány-
zat honlapján megnéztem a vele készült 20 
perces interjút is. Szívesen ajánlom mindenki 
figyelmébe. A honlapra kattintva megtalálha-
tó a riport, illetve a keresőbe beírva: a vírus-
fertőzések legyőzésének 5-ös szabálya címszó 
alatt az írás egészében megtalálható. 

Biztatásként az Úr kijelentése: 

„Bűneinket maga vitte fel testében a fára, 
hogy miután meghaltunk a bűnöknek,  

az igazságnak éljünk: az ő  
sebei által gyógyultatok meg.”

(1Pét 2,24)
Áldás, békesség!

Samók Gyula, diakónus

„REMÉNYTELJES JÖVŐT ADOK NEKTEK!”

Vannak nehéz idők az ember életében. Pál ekkor a Római Birodalom foglya Rómában. Nem azt 
sugallja, hogy szabad, hanem hogy foglya Jézusnak! Bizony, sokszor mi is gondolataink, indula-
taink, elképzeléseink foglyai vagyunk. Ha nem tudunk uralkodni rajtuk, akkor majd ők uralkod-
nak rajtunk. Szabadok csak „Isten tulajdonaként” lehetünk, ahogyan a Heidelbergi Káté, cso-
dálatos hitvallásunk fogalmaz. És ugyan ki merné rátenni a kezét arra, ami vagy aki az Istené?

(Gyülekezeti Facebook-oldal, 2020. november 18. Veres János, lelkipásztor)

...KRISZTUSBAN VISELEM BILINCSEIMET...
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 Anyakönyvi hírek75. szám

Batai Ferencné  
sz. Győri Erzsébet  földi életének 89. esztendejében

Nagy Emilné  
sz. Somogyi Margit    földi életének 93. esztendejében

Varga Julianna                                   földi életének 85. esztendejében
Vitéz Rogovics Fehér Lajos               földi életének 70. esztendejében

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

TEMETÉS

Anyakönyvi  hírek

ESKETÉS
Daróczi Péter és Jónás Brigitta

Áradjon Rád az Áldás:
Isten gazdagsága és hűsége
Isten ereje és vigasztalása
Isten öröme és irgalmassága

Áradjon Rád az Áldás:
hogy azzá légy, akinek Ő szeretne látni Téged
hogy teljesíthesd azt, amit küldetésként Rád bízott
 és Isten öröméből élj

Áradjon Rád az Áldás:
hogy növekedjél az Ő szeretetében
hogy életed belesimuljon terveibe és szándékaiba
 és Isten támaszod legyen minden nehéz pillanatban

Áradjon Rád az Áldás:
hogy felismerd Őt mindenben, ami emberi,
törékeny és töredékes
hogy megmutathasd Ő emberségedben
 és áldás légy sokak számára

Járjon Veled a Kegyelem,
ma és életed minden napján
 és töltse be szívedet Isten nagy békességével.

Varga Gyöngyi
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75. számAlapítványi hírek

ONLINE ADVENTI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSONLINE ADVENTI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS

Gyönyörű alapanyagokból kétféle egység-
csomagot készítettünk elő, egy klasszikus 
piros-arany színűt és egy divatos rózsa-
szín-fehér összeállításút. Az alapítvány Face-
book-oldalán hirdettük meg az eseményt és a 
közzétett képek alapján lehetett kiválasztani, 
hogy ki-melyik alkotócsomagot választja. No-
vember utolsó hetében mindenkihez eljut-
tattuk a kért csomagot és a megadott e-mail 
címekre elküldtük az online találkozó linkjét. 
Nagy öröm volt már az is, hogy láthattuk egy-
mást az átadás alkalmával, és válthattunk né-
hány szót személyesen is a kapuban állva vagy 
éppen a kinyitott ablakon át. A lelkesedés 
nagy volt, csak abban voltak néhányan kicsit 
bizonytalanok, hogy hogyan is kell majd be-
lépni a megadott felületre, vagy  hogy hogyan 
fogunk együtt munkáldokni.

Eljött a szombat délután 14 óra. Mi már 
picit hamarabb bejelentkeztük és vártuk a 
csatlakozó családokat. Egyik a másik után 
kapcsolódott fel a videókonferencia "szobá-
ba", ahol örömmel köszöntöttük egymást. Jó 
volt viszontlátni egymást és megosztani örö-
meinket, például Juhosné Évike elmondta, 
hogy hamarosan nagymama lesz (azóta már 
meg is született a kis Boldizsár, Isten hozta!). 
Az alkalmat az alapítvány részéről én nyitot-

tam meg, majd Veres Jánosné Anikó imádság-
ban kérte Isten áldását együttlétünkre. Aztán 
rövid instrukció után elkezdődött a munka. 
Ki-ki az egységcsomagot saját alapanyaggal is 
kiegészíthette, variálhatta. Munka közben is 
tovább folyt a beszélgetés, Anikó énekléssel, 
Szentesi Donát furulyajátékkal szinesítette a 
programot. Az elkészült alkotásokról képek is 
készültek, melyeket szintén az alapítványi Fa-
cebook-oldalunkon osztottunk meg. 

Kanyó Andrásné Angyalka eddig minden 
évben örömmel vett részt a kézműveskedé-
sen, gondoltuk, hogy neki külön készítünk egy 
adventi koszorút. A koszorút másnap, advent 
első vasárnapján el is vittük neki. Maszkban, 
az ajtóban, távolról tudtunk szót váltani, de 
mindenképpen nagy öröm volt látni, hogy An-
gyalka sokat erősödött, és nagy örömöt okoz-
tunk neki ajándékunkkal.

Deme Sándorné Panni néni évek óta ön-
kéntesként segíti kézműves foglalkozásainkat. 
Most ő sem tudott részt venni a munkában, 
de otthon készült alkotásait felajánlotta az 
alapítványnak. 

Köszönjük mindenkinek a részvételt, és 
reméljük, hogy jövőre újra együtt munkálkod-
hatunk!

Szilágyiné Asztalos Éva, alapítványi titkár

2020. november 28-án, advent első vasárnapját megelőző szombaton, 11 család részvéte-
lével, rendhagyó kézműves foglalkozásra került sor alapítványunk szervezésében. Tekin-
tettel a vírushelyzet miatti megszorító rendelkezésekre, idén a gyülekezeti teremben nem 
tudtunk összejönni a megszokott meghitt családi programunkra. Az adventi készülődés 
mindig nagyon fontos, kiemelt része az évnek. Nem szerettük volna, ha idén a közös alko-
tás és lelki ráhangolódás élménye teljes egészében elmaradt volna, ezért kitaláltuk, hogy az 
online térbe költöztetjük.
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PROGRAMAJÁNLÓ
2021. január 23. Alapítványi disznótor
2021. február 22–28. Házaspárok Hete

Alapítványi hírek

Biri Diána Éva



 

T e stvérgyülekezetünkben 
március óta csak most, ad-

vent első vasárnapján nyílt rá 
lehetőség, hogy szigorú óvin-
tézkedések mellett, előzetes be-
jelentkezés alapján, személyes 
részvétel mellett tarthassanak 
istentiszteletet a templomban. 
Az istentisztelet csak 40 perces, 
az énekeket nem éneklik, csak 
felvételről hallgatják, vagy a 
kántor orgonál.

Sajnos több rossz hírt is kaptunk az elmúlt 
időszakban: Janet McSherry (aki családi 
táborban volt velünk) kétszer is kórházba 
került: előbb stroke-ot kapott, majd egy 
komoly gyomorfertőzést. Három évvel ez-
előtt a skót látogatócsoport tagjaként ta-
lálkozhattunk Sally Russell nagytiszteletű 
asszonnyal, akit mindig vidám, agilis lelkész-
nőként ismerhettünk meg. Őt az Úr novem-
berben szólította magához, alig 60 évesen. 

Öt gyülekezetben is ellátta a szolgálatot. 
Bette Archibald szintén gyülekezetünkben 
tett látogatást Ann Meckie gondnok asszony-
nyal együtt, néhány évvel ezelőtt. Bette lánya 
súlyos műtéten esett át, jelenleg is várják az 
eredményeket a műtét sikeréről és a további 
teendőkről. Hordozzuk testvéreinket imád-
ságban! „Mert én, az Úr vagyok a te gyógyí-
tód.” (2Móz 5,26)

Szilágyiné Asztalos Éva
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75. számTestvérgyülekezeti kapcsolat

HÍREK SKÓCIÁBÓL
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Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett:

Könyvajánló

A feltaláló, rend.: Gyöngyössy Bence,  
magyar életrajzi dráma, 120 perc, 2019

Béres Klára: Béres József 100, Akovita Kft., 
2020, Budapest

BÉRES KLÁRA:  
BÉRES JÓZSEF 100

„Annyi pénzt adok magának, amennyit akar, amennyit 
kimond a száján, csak hagyja el ezt az országot, és adja 
át a naplóit, kutatási eredményeit annak, akit én meg-
nevezek. Erre azt válaszoltam: Az én őseim itt éltek, itt 
haltak meg, itt gürcöltek, itt fizettek adót. Nekem nem 
átjáróház ez az ország. Én szeretem ezt a népet, és nem 
hagyom el.”

Dr. Béres József élete a szorgalom, a becsület, a hazasze-
retet, a kitartás, a meg nem alkuvás, a segítőkészség egyik 
legszebb példája. A benne lakozó rendkívüli elhivatottság 
nemzeti példaképpé nemesítette alakját, nem véletlen, 

hogy karácsony közeledtével a róla szóló könyvet és filmet ajánlom minden kedves testvérem 
figyelmébe. 

Béres József 1965-ben, 45 évesen diplomázott agrármérnökként. 1964–1989 között a Nyír-
ségi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet tudományos munkatársa, az intézet Tudományos Tanácsá-
nak tagja volt. 1973–1976 között másodállásban a Kisvárdai Járási Kórház laboratóriumában 
dolgozott. 1972-ben alkotta meg a Béres cseppet, amely készítmény miatt börtönnel fenye-
gették meg, majd meghurcolták és perbe fogták. Béres harca és kitartása a mai kor emberére 
is jelentős hatással van. A nemrég mozikba került „A feltaláló” című film Gáspár Tibor fősze-
replésével az embernek maradt egyszerű, mégis tanult tudóst vetíti elénk, akit a színművész 
így jellemzett: „A feltaláló története ma is aktuális, hiszen a kreatív elméknek, a más utakat 
járóknak mindig meg kellett küzdeniük a hatalommal, a hivatalokkal, némelyeknek még a saját 
családjukkal is, hogy elérjék álmaikat, megvalósítsák céljaikat. „Mindig harcolni kell az igazun-
kért, így tette ezt Béres József is” – mondta.

„Soha egyetlen embertársam életéről nem akartam, nem akarok és nem is tudnék lemon-
dani. Más a dolgom a világban”– mondta Dr. Béres József. Ezen a karácsonyon még több em-
berségre és megértésre van szükségünk, mint bármikor. Éppen ezért nem véletlen, hogy ezt a 
kötetet és filmet választottam bemutatásra, mivel Dr. Béres József története az emberi nagy-
ság és a hit iskolapéldája, a fáradhatatlan bizalom és optimizmus éltetője. Az idő őt igazolta, 
hiszen bőven megelőzte azt a kort, amely mára már eltűnt a történelem süllyesztőjében, Béres 
nevét pedig azóta is tisztelettel tartják számon.

 Id. dr. Béres József 1997-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét, 
2002-ben Magyarország legrangosabb tudományos elismerésével, a Széchenyi-díjjal tüntették ki. 

Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett

„Én szeretem ezt a népet, és nem hagyom el”…



15

75. számKUCKÓ  - Gyermeksarok

Helyezd el az aláhúzott neveket az ábrában! 

„Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és ......................-nak nevezik majd” – ami azt jelenti: 
Velünk az Isten. (Mt 1,23) Jövendölte Izajás.

A jövendölés beteljesedéséről maga Máté evangélista tesz tanúságot, amikor elmondja, ho-
gyan figyelmeztette az angyal Mária jegyesét, Józsefet álmában: „József, Dávid fia, ne félj fele-
ségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van.” (Mt 1,20)

Lukács evangélistától tudjuk, hogy Erzsébet is, Máriát az Úr anyjának, azaz Isten anyjának 
nevezi. Pál apostol a galatákhoz írt levelében így ír: „De amikor eljött az idő teljessége, Isten 
elküldte Fiát, aki asszonytól született...” (Gal 4,4)

Megszülettem, itt vagyok,
csillag fénye rám ragyog,
Gáspár, Menyhért, Boldizsár
köszönti az anyukám.
Selyem szalmán elalszom...
találd ki, hogy ki vagyok!

Békesség és Glória
angyal szóval nógatnak:
ne heverj a nyájadnál,
inkább gyorsan induljál
látogatni kisdedet,
megváltó Istenedet!
Kinek szólt ez üzenet?

Álmodozó pásztorok
nem tudják, hogy mi az ott.
Csillagok közt megjelent
éneklő nagy sereg.
Sose láttak ily csodát
szárnya van, és nem madár...
Ti tudjátok, nem titok
ők bizony az ..........

Ügyes ember kalapál
fúr-farag egy jászolkát.
Szunnyad már az anyuka,
jászolban a kis fia.
Aki nézi őket
mondd a nevét: .........

Milyen állatokat fedezel fel a kis Jézus jászla körül? Színezd ki a képet!



DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
4028 Debrecen, Kassai út 12. Tel.: 52/412-801

www.arpadter.reformatus.hu
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ÜNNEPI ALKALMAINK 
12. 20. 9 óra, IV. adventi vasárnap

12. 24. 17 óra, Szentesti alkalom  

12. 25. 9 óra, Karácsony 1. napja,  
úrvacsorás alkalom

12. 26. 9 óra, Karácsony 2. napja

12. 27. 9 óra, Istentisztelet

12. 31. 17 óra, Óévbúcsúztató  
istentisztelet

01. 01. 9 óra, Újévi istentisztelet

Ünnepi alkalmainkat a járványügyi előírá-
sok betartásával, ellenkező intézkedésig a 
templomban tartjuk. 

Az élő közvetítés a gyülekezet Face-
book-oldalán követhető.

Felkérünk minden kedves testvérünket, hogy a személyes jelenléttel járó alkalmainkon tart-
sák be Magyarország Kormánya által előírt minden egészségvédelmi előírását, így a kötelező, 
egész orrot és szájat takaró maszk használatát, az egymástól való 1,5 méteres védőtávolság 
betartását. Gyülekezetünk biztosítja a kézfertőtlenítés lehetőségét, mellyel kérjük a belépés-
kor éljenek is. Betegen, lázasan, kérjük ne látogassák gyülekezeti alkalmainkat. A körülmé-
nyekre való tekintettel templomunk befogadó képessége maximum 90 fő!


