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IMPRESSZUM

A koronavírus járványra tekintettel, össz-
hangban Magyarország Kormányának és a 
Magyar Református Egyház Zsinatának in-
tézkedéseivel, 2020. március 16-tól, további 
intézkedésig nem tartjuk meg a vasárnapi 
istentiszteleteket, sem a hétközi gyülekezeti 
alkalmakat (bibliaórák, konfirmáció felkészí-
tő alkalmak, kóruspróba, presbiteri ülések, 
stb.).

 ͳ A vasárnap 9 órás istentiszteleti alkalmakat 
felvételről közvetítjük, melyek a gyülekezet 
Facebook-oldalán (https://www.facebook.
com/arpadterdebrecen/) követhetőek.

 ͳ Az istentiszteletek videói utólag is vissza-
nézhetőek a gyülekezet Facebook-oldalán.

 ͳ Esküvőket szűk családi körben tartunk, il-
letve javasoljuk azok későbbre halasztását.

 ͳ A keresztelési alkalmakat szűk családi kör-

ben, az előre leegyeztetett időpontokban 
megtartjuk.

 ͳ A temetési szertartásokat a család által 
meghívott szűk körben, a szokott rend sze-
rint megtartjuk.

 ͳ A Lelkészi Hivatal a veszélyhelyzet idején 
rendkívüli ügyeleti rendben működik, a sze-
mélyes ügyintézés átmenetileg szünetel. 
Amennyiben bármilyen kérdésük lenne a 
testvéreknek, akkor tájékoztatást a debrecen- 
arpad.ter@reformatus.hu e-mail címen,  
vagy hétköznap 10-16 óra között a 06 52 
412-801-es telefonszámon kaphatnak.

Kérjük a Testvéreket, hogy imádkozzanak a 
járványban érintett betegekért, a világi veze-
tők bölcs döntéséért és az egészségügyi dol-
gozóknak a járvány megfékezése érdekében 
végzett munkájáért!

FIGYELEM! 

A gyülekezet elnöksége

A lap megjelentetését a Nemzeti Együttműködési Alap NEA-TF-19-Ö-V-0857 számú pályázata támogatta.
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„Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek ko-
moran, mint a képmutatók, akik eltorzítják 
arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésü-
ket. Bizony, mondom néktek: megkapták 
jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend 
meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, 
hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, 
hanem Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki 
látja, ami titokban történik, megfizet ne-
ked.” (Mt 6,16-18)

Böjti időszak lévén, a címben feltett kérdésre 
szeretnék válaszokat találni az ilyenkor állan-
dóan felmerülő kérdések alapján.

Az egyistenhívő vallások mindegyike böjtöl? 
Igen! A zsidó világ egyik nagy böjtje, ha nem 
a legnagyobb: az engesztelő ünnepre való ké-
szülés a jom kippur ünnepén történik. Az isz-
lám pedig ramadan idején böjtöl egy hónapig, 
amikor csak naplemente után lehet ételt és 
italt fogyasztani!

Böjtölnek-e a reformátusok?  Nálunk, reformátusoknál a böjtfő vasárnap, és a böjt 6 hete is 
megtalálható, de a böjt mint olyan már nem szerves  része a mai hitgyakorlásunknak.

Aki akar, azért böjtölhet? Igen! Jézus is böjtölt, és úgy beszélt a böjtölésről, mint általános 
gyakorlatról… Jézus szerint a böjtölés természetes velejárója az istenfélő életnek! Arra tanít: 
hogyan kell azt jól, biblikusan és Istennek is tetsző módon tenni!

Milyen formái vannak? Látjuk, hogy Jézus nemcsak böjtölt, de még tanít is a böjtről, mely-
nek igen sok formája létezik: van teljes böjt és részleges böjt (pl: amikor valaki vörös húst nem 
eszik, de halat igen). Lehet a böjt negatív böjt, amikor valaki valamit nem tesz és pozitív, amikor 
valami helyett (pl: tv helyett együtt van valaki a családdal). Létezik olyan böjt is, amikor a házas-
társak megtartóztatják magukat egy időre.

Mit csináljak, ha amúgy sem szeretem a húst? Mindenkinek az a jó választása böjtben, ami 
leginkább ott áll Isten és közte! De azért érdemes legalább egyszer kipróbálnia, milyen is az a 
néhány nap húshagyókeddtől húsvétig!

Kérdésként merül fel, hogy mi a böjt? Terápia? Érdemszerzés? Gyógymód?
Terápiaként és gyógymódnak talán alkalmazható, de semmi esetre sem érdemszerzés. 

MIT (T)ESZNEK  
A REFORMÁTUSOK  
HÚSHAGYÓKEDDTŐL 
HÚSVÉTIG?
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A hangzatos elnevezések se tévesszenek meg, mint a „léböjt 
kúra”, ami hasznos, de nincs köze a böjthöz.

Mikor kell, szabad lehet böjtölni?
A liturgiai évben kötött helye van, mint az ismert. De Jézus, 

mielőtt fellépett a történelem színpadára, kiment a pusztába, 
és 40 napig böjtölt. Minden komoly élethelyzet, kihívás előtt 
lehetőségünk van, hogy böjtöljünk. Ugyanakkor arra is lehető-
ségünk van, hogy ne tegyük.

Példa a böjtre: tegyük fel, a barátunk megbetegszik, és kór-
házba kerül egy időre. Imádkozhatunk a gyógyulásáért, és el-
vihetjük a gyerekeit az iskolába minden nap. Ez már adakozás 
időből, üzemanyagból, törődésből. És böjtölhetünk akár úgy 
is, hogy amíg bent van a kórházban, addig lemondok kedvenc 
időtöltésemről, és azt az időt rászánom a naponkénti meglá-
togatására.

A böjt tehát akkor lemondás?
Nem egészen, bár lehet az is. Az előbbi példánál maradva 

látható igazán, hogy az, amiről Jézus tanított: adakozás, böjt és 
ima, valójában ugyanazon dolog három oldala! A böjt sokkal 
inkább megosztás, mint lemondás. Amikor a böjt életformád-
dá fog válni, életvitellé, melyben nem kérdés hogy böjtölsz-e 
vagy sem, akkor tapasztalod meg.

1- Jézus szerint: Atyád megfizet neked nyilván.
2- Ézsaiás pedig ezt részletezi is: „Igazságod jár előtted, és 

az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő 
válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok!”

A böjt tehát egy csodálatos és egy áldott lehetőség, de min-
denféle érdemszerzés nélkül! Gondold végig az életed, mi az, 

ami fontosabb az életedben Istennél (mert, ha van olyan, akkor te azt követed és nem Istent). 
Hozz egy jó döntést... és kezdd el!

Veres János, lelkipásztor

ISTEN ÁLDJON OLASZORSZÁG! 
„Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, ben-
ne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy 
áldás lehess sokak üdvösségére.” Zsolt 18,2

Elérkezett annak az ideje, amikor, szer-
vezetten és közösen kell fellépnünk: imád-
koznunk az olasz emberekért. Tudom, hogy 
naponta fordultok oda Istenhez imádságaitok-
ban, higgyétek el ők is!  Arra kérlek, bátoríta-
lak és buzdítalak benneteket, a közösségünk-
höz tartozó családokat, hogy reggel és este 
hordozzuk őket Isten előtti könyörgéseinkben.  

Imádkozzunk!
Mennyei Atyánk! Kérünk téged, hogy hall-

gasd meg közösen és a Lélek által mondott 
imáinkat, melyben gyógyulást kérünk az éle-
tükre. A te vigasztalásod kérjük a gyászolók 
életére, erőt az egészségügyben dolgozók-
nak és reményt az egész országnak. Kérünk 
Atyánk  magunkért is, akik értük imádkozunk. 
Tisztítsd meg szívünket, hogy imáink méltók 
legyenek a meghallgatásra. Ámen.

Veres János, lelkipásztor

Meditáció
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A Debrecen-Árpád téri református templom-
ban hálaadó istentiszteletet tartottak január 
18-án, szombaton délután a templom belső 
megújulásáért.

Az Árpád téri református templom 1912-ben 
épült Tóásó Pál tervei alapján, Vecsey Imre 
és felesége, Bruckner Karolina anyagi áldo-
zatvállalásával. A neoromán stílusú, szecesz-
sziós elemekkel díszített, eklektikus épület 
környezetének meghatározó épületegyüttese 
mind a mai napig. Az évtizedek alatt azonban 
állapota leromlott, így egyre sürgetőbbé vált 
a teljes külső és belső felújítása.

A templom 2015–17-es külső renoválása 
építőipari mesterdíjat érdemelt ki a szakmai 
zsűritől, ezt követően pedig 2019 márciusá-
ban elkezdődött a belső tér felújítása is. Így a 
torony két lépcsőházában női és férfi toalet-
teket alakítottak ki, új elektromos vezetéket 
építettek be, az orgonakarzat új faburkolattal 
gazdagodott, két oldalán irodahelyiség is he-
lyet kapott, s a liturgikus tér festése is meg-
valósult.

2019 májusában a keresztboltozat újra-
festésének előkészítésekor a kivitelezők régi 
motívumokat, „kincseket találtak”, amelyek-
nek létezéséről senki sem tudott. A restau-
rátor munkájának köszönhetően közel egy 
hónap alatt sikerült az eredeti ornamentikus 
díszítést feltárni, amelyet visszafestettek, így 
a szemlélőt olyan látvány fogadja, ami több 
mint száz évvel ezelőtt is jellemezte már az 
épület belsejét. Ez meg is változtatta a fel-
újítás menetét, nemcsak időbeli ütemezését, 
hanem a költségeket is.

A belső felújítás eddig mintegy 77 millió 
forintból valósult meg, forrását az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma biztosította, a kivi-
telező Dryvit Profi Kft. volt.

Az igehirdetés szolgálatát dr. Fekete Károly 
püspök úr végezte a Jel 2, 10 alapján: „Légy 

hű mindhalálig és neked adom az élet ko-
ronáját.”

„Ma a megújult templombelsőért örven-
dezünk. Olyan, mintha a kupola virágkoszorút 
kapott volna és megkoronázza a templombel-
sőt. Az épület megkapta koronáját… Több-
százméter színes levél-füzér ornamentika, 
és a végpontokon záró szimbólumként több 
helyen is ott van az áldozatos hűség jelvénye, 
a kehely és a Szentháromságra utaló három-
szöggel és a Gondviselő Isten dicsőséges 
napsugaraival. A régi, kopottas, nagy belső 
felületek arculatot kaptak, elkezdtek élni. 
Az Árpád téri templomot immár nem csak a 
külső megjelenése, hanem a belseje is külön-
legessé teszik.  A hálaadó istentiszteleten a 
különleges templombelsőhöz különleges bel-
ső megújulást kívánok a gyülekezetnek is!”  
– mondta prédikációjában.

Az ünnepi alkalmon köszöntőt mondott 
Vad Zsigmond, a Debreceni Református Egy-
házmegye esperese, dr. Fürjes Zoltán, az egy-
házi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkár és Bana László, a Dryvit 
Profi Kft ügyvezetője is, majd a gyülekezetet 
szeretetvendégség várta, ahol tovább osz-
tozhattak a felújított, megszépült templom 
örömében.

Szöveg és fotó: Szirák Sára
forrás:  ttre.hu

ISTEN ÁLDJON OLASZORSZÁG! 
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Minden januárban Debrecen nyitott szívű 
keresztyénei felkeresik egymás templo-
mait, hogy az ökumenikus imahét keretei 
között meghallgassák a lelkészek, papok 
„idegenben” tartott prédikációit, együtt 
imádkozzanak, és énekeljenek. Vajon csak 
egy hétig tart ez a dicséretes összefogás? 
Hogyan élünk, szolgálunk együtt a hétköz-
napokban? Több minden köt össze minket 
katolikus, evangélikus, baptista, ortodox 
testvéreinkkel, mint ami elválaszt? Álom 
marad a keresztyének egysége? 

Ilyen kérdéssekkel telve szerveztük meg a 
Szólj be a papnak – kivételesen – templomi 
eseményét, az imahét szombati napján, a ró-
mai katolikus Megtestesülés templomban, a 
hivatalos alkalom után. A közönség kérdéseit 
ezúttal Asztalos Richárd (evangélikus lelkész), 
Gonda László (református lelkész, teológiai 
tanár), Krakomperger Zoltán (római katolikus 
pap), Seszták István (görög katolikus pap), 
Sipos Barnabás (ortodox pap) várták. Az ese-
mény előtt, illetve szünetében a református, 
evangélikus és nem hívő taggal is rendelkező 
Neonhal keresztyén rockbanda szolgáltatta a 
zenét a szép számú közönségnek, amelynek 
tagjai a szünetekben szendvicset majszolva 
ismerkedtek és beszélgettek, igazán oldott 
hangulatban. Az esemény különleges értékét 
az adta, hogy nem sablonos, látszat-egységet 
kereső rutinválaszok érkeztek. Református 
identitásom szempontjából nagyon építőnek 

találtam Gonda László gondolatát, mely sze-
rint azt, hogy külön felekezet lettünk a refor-
máció nyomán, nem sikertörténetként kell 
értéktelenünk és ünnepelnünk, hiszen fájó 
a keresztyének több felekezetre tagoltsága, 
még akkor is, ha saját felekezetünk története, 
hagyományai nagy értéket jelentenek. Szeszták 
atya frappáns megfogalmazása is tetszett, 
mely szerint a keresztyénség „egység a sok-
színűségben”. Ez a megfogalmazás leginkább 
az EU jelmondatára hasonlít, de talán talá-
lóbb is a Krisztus-hívőkre, mint a gazdasági 
közösségként indult integrációs folyamatra. 

Az est végén azonban mégsem annak örül-
tem legjobban, hogy milyen jó kérdések és 
válaszok születtek. A közönség soraiban he-
lyet foglalt néhány olyan ember, akinek talán 
hosszú idő után ez volt első élménye temp-
lomban. Egy férfi a tavalyi Campus Fesztivá-
lon nyert bérletet azzal, hogy nagyon kényes 
kérdéseket tett fel a lelkészeknek. Most nem 
csak azért jött el, hogy átvegye a nyereményt, 
hanem újabb kérdések fogalmazódtak meg 
benne, és fel is tette őket (az is kiderült, hogy 
református, de nem gyakorolja hitét). Egy 
hölgy pedig sokadjára látogatott el Szólj be a 
papnak-eseményre, ő volt az, aki a püspökök-
kel tartott alkalommal kikérte magának, hogy 
ő bűnös lenne. Imádkozzunk, hogy kerüljenek 
közelebb az eseményeink által Jézus Krisztus 
üzenetéhez.

Berecz Péter,
fotó: Vígh Tamás

ÖKUMENIKUS „BULI” AZ IMAHÉTEN

Szólj be a papnak
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Hogy őszinte legyek, szkeptikus voltam a 
rendezvénnyel kapcsolatban. Több oka is 

volt ennek. Az egyik az, hogy egy általam na-
gyon is tisztelt és megbecsült szegmenssel, a 
kereszténység igazi képviselőivel készültünk 
együttműködni. Hogy miért ijesztő ez nekem? 
Egyszerű. Istenfélő vagyok. Nem az a féle 
kamu istenfélő, hanem ISTENFÉLŐ. De nem já-
rok templomba. Ebből kifolyólag valahogy ke-
vesebbnek érzem magam azoknál, akik járnak. 

Tehát igen komoly szervezés, előkészület 
és logisztikai attrakciók kellettek ahhoz, hogy 
egy olyan rendezvényt hozzunk össze, ami a 
Tündérkör Alapítványhoz illő. Ráadásul ott 
volt ugye a Szólj Be a Papnak Egyesület is, 
ahol ugyancsak a minőség látható nap mint 
nap. Így tehát összefogtunk velük és az Árpád 
téri református gyülekezet lelkészével. Ez volt 
az első ilyen jellegű rendezvény ebben a vá-
rosban. 

És hogy milyen volt? Meghitt, mosollyal 
és akár meghatott könnyekkel teli. Isteni és 
csodálatos. A 12 órás programunk alatt közel 
450 ember fordulhatott meg a templomban. 
Közben azért tisztességesen meghálálták 
az emberek azt az erőfeszítést, amit ebbe a 
programba beletettünk, hiszen 608 155 Ft és  
4 euró gyűlt össze. Hogy mire? Mi sem egysze-

rűbb erre a válasz. Az alapítvány 16 év alatti 
igazán elesett és rászoruló gyermekeinek az 
életét kívánja rendszeresen könnyebbé tenni. 

Élelmiszert veszünk az összeg 100%-ából, 
melyet a debreceni aprótalpúaknak osztunk 
ki. Igen-igen, nálunk az év minden napján fi-
gyelünk erre, hiszen nem csak az ünnepek al-
kalmával kellene az ember eszébe jutnia az, 
hogy aki éhes karácsonykor, az az lesz akár 
februárban is. Épp ezért fontos a nagy meny-
nyiségű tartós élelmiszer vásárlása, melyet 
mi viszünk házhoz. 

Éppen a rendezvény előtt ürültek ki rak-

táraink. Isten mellettünk állt most is, mert 
ebből az összegből több száz kilogramm élel-
miszert fogunk venni. 2-3 hónapra elég is lesz, 
feltéve, hogy nem történik valami rendkívüli 
esemény. 

Csapdosnak gondolataim, hisz' annyi él-
mény ért „ott" minket, hogy azt sem tudom, 
melyek lehetnének azok a leírható szavak, 
amik hálánkat kifejeznék... de nincsenek ilyen 
szavak. Így csak ennyit tudok, tudunk írni:  
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN, ígérem nem élünk vissza 
bizalmukkal! 

A Tündérkör Alapítvány nevében: 
Tóth Ferenc elnök, 

Benéné Lipcsei Irén kurátor, 
Bojtor Imre kurátor

fo
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ÓÉVBÚCSÚZTATÓ 
GYALOGTÚRA
2019. december 28-án gyalogtúrával bú-
csúztattuk a 2019-es esztendőt. Gyülekeze-
tünkből egy lelkes csapat szombat délelőtt 
a Nagyállomás előtt találkozott. Nekem már 
korábban kijutott a „tömegközlekedés élmé-
nyéből”, hiszen Hajdúszoboszlóról vonattal 
jöttem Debrecenbe. Amikor megérkeztem a 
Nagyállomásra, egy másik turistacsapat is a 
„soraiba akart fogadni”. Elmondtam nekik, 
hogy köszönöm a bizalmat, de én már egy 
már egy másik „csapatnak” mondtam igent.

Később ez egy jó választásnak tűnt. A tú-

rán egy nagyszerűen képzett, profi túraveze-
tőnk volt Orbán György személyében. Gyuri 
bátyánk, mint egy nagyszerű pásztor terel-
getett, bátorított, vezetett bennünket. Az út-
vonalunk: Debrecen-Pac – Vekeri tó – Mike-
pércs volt. Ez a körülbelül 12 km-es könnyű 
túra nagyszerű lehetőséget biztosított arra, 
hogy elrendezzük magunkban a 2019-es esz-
tendőt, és közösségben legyünk egymással 
és Istennel. Nekem abban a megtisztelte-
tésben volt részem, hogy a Vekeri-tóig Veres 
János nagytiszteletű úrral zarándokolhattam 
együtt. Nagytiszteletű úrral egyaránt voltak 

komoly, mély, teológiai és könnyed humoros 
beszélgetéseink. Nagyon jól összerázódtunk.

A Vekeri-tónál azt éltük át, amit a tanítvá-
nyok a János evangéliuma 21. fejezetében. 
Gyuri bátyánk és kedves családja megvendé-
gelt bennünket teával, forralt borral, szend-
viccsel és süteményekkel. Gyuri bátyánk 
rendszeresen azzal is szolgál, hogy nemcsak 
hogy nagyszerűen megszervezi és levezeti a 
túrákat, hanem még meg is vendégel bennün-
ket. Mivel ebből a megvendégelésből is kiér-
ződött a krisztusi (vendég)szeretet, ezért az 
étel nemcsak testi, hanem lelki megerősödés 
is volt a számunkra. 

Amíg zarándokoltunk, addig a 103. zsoltár 
sorai jártak a szívembe: „Áldjad, lelkem, az 
Urat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áld-
jad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi 
jót tett veled!” 

Számomra ez a nap valóban óévbúcsúzta-
tó gyalogtúra volt. Megmozgattuk a testün-
ket, gyakoroltuk az egymással való közössé-
get, volt alkalmunk önmagunkban és Isten 
előtt is rendezni a dolgainkat. Az ilyen és ha-
sonló élmények sokat segítenek abban, hogy 
gyülekezetünk valódi, bensőséges közösségé 
váljon. Hálás vagyok Istennek, hogy jómagam 
is részese lehettem ennek a kirándulásnak. 
Adja Isten, hogy még sok ilyen és ehhez ha-
sonló programon lehessünk együtt, jobban 
megismerve egymást és szerető Istenünket!

Ormóshegyi Zoltán 

Gyülekezeti élet 



9

72. számGyülekezeti élet   

Az adventi készülődés során a lelki készü-
lődés mellett arra is jutott idő, hogy egy kis 
kikapcsolódás keretén belül a kicsik és nagyok 
együtt töltsenek el pár vidám órát. Szinte 
már hagyománnyá vált a gyülekezetünkben 
a minden évben megrendezésre kerülő csa-
ládi bowling verseny, melynek keretében az 
érdeklődők összemérhették tudásukat. Idén 
e jeles eseménynek újra az egyetemi campus 
területén lévő pálya biztosított helyszínt. 

A kora délutánra meghirdetett alkalomra 
szép számmal jelentek meg a családok és a 
versenyt kedvelő gyülekezeti tagok. Orbán 
György testvérünk már rutinos rendezvény-
szervezőként ismét magára vállalta a pályák, 
illetve a versenyzők közötti beosztást és az 
eredmények adminisztrációját. Külön kategó-
riát képeztek a felnőtteknél a nők és a férfiak. 
A gyerekeknél pedig az ifjak és az egész kicsik 
között lettek kialakítva a csoportok. A kezdeti 
megbeszélést követően, a beosztások szerint 
elkezdődött a versengés. Mindenki lelkesen 
és nagy izgalmak közepette gurította a golyó-
kat, melyek mérete és súlya nem könnyítette 
meg a versenyzők életét. Természetesen az 
ilyenkor szokásos vidám bekiabálások tették 

még élvezetesebbé a versenyt. Az egyes pá-
lyákon fennhangon biztatták egymást a gye-
rekek és a felnőttek egyaránt. A játék során 
lehetőség volt a bárból a biztatás során kiszá-
radt torkok számára üdítők rendelésére is. Az 
izgalmas párharcok során szinte észrevétlenül 
elrepült az idő és hamar elérkezett az ered-
ményhirdetés pillanata. 

Természetesen minden kategórián belül 
külön-külön díjat kapott az első három helye-
zett. A győztesek széles mosollyal az arcukon 
vették át az erre az alkalomra előkészített ér-
meket és az ezzel járó szaloncukrokat. Közben 
fotók is készültek, melyek megörökítették az 
örömteli pillanatokat. Elmondhatjuk, hogy 
idén is jól sikerült délutáni élményben volt 
része mindannak, aki úgy döntött, hogy ve-
lünk tölti ezt a két vidám órát. Hálát adhat-
tunk az Úrnak, aki lehetővé tette számunkra, 
hogy a karácsonyi készülődés közepette ilyen 
alkalmat is biztosított a számunkra, és remél-
jük, hogy jövőre is megrendezhetjük ezt az 
immár tényleg hagyományosnak mondható 
eseményt. 

Áldott legyen érte az Úr neve! Ámen! 
Szilágyi Antal

ADVENTI BOWLING VERSENY – 2019. december 15.
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Nagytiszteletű Veres János lelkipásztor úr! 
Szilágyi János gondnok úr!
Debrecen-Árpád téri presbitérium és gyülekezet! 
Tisztelt „Szólj Be a Papnak” Egyesület! 

„…börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.” 
Mt 25,36.c.

 
Örömömre szolgál, hogy évről-évre láthatom, 
Debrecen egyik forgalmas csomópontjában 
hogyan szépül a gyülekezet temploma. Hi-
szem, hogy nem csak a templom épül, hanem 
a gyülekezet is évről-évre lélekben erősödik.

Egy kicsit úgy érzem a maga módján a 
börtönmisszió is hozzájárult a templom 
megújulásához, hiszen a felújítás elején né-
hány fogvatartott munkájával kezdődött el 
a nagyszabású felújítás, ami mára megvaló-
sult. 2014 szeptemberében 6 padsort kap-
tunk Veres János nagytiszteletű úrtól. Azóta 
is örömmel használjuk és vigyázunk azokra a 
padokra. Nem ritka, hogy 30 fogvatartott is ül 
a padokban.

Az elmúlt évek során a gyülekezettől és a 
„Szólj Be a Papnak” Egyesülettől sok szerete-
tet, imádságot és támogatást is kaptam. Kö-
szönet érte.

Az elmúlt évben telefonált nagytiszteletű 
úr, hogy szeretnének megajándékozni egy 
szintetizátorral. Azt mondta: úgy gondolta, 
hogy a börtönmisszióban nagy segítség len-
ne számomra, ha hangszerrel is tudnám kí-
sérni a fogvatartottak énekét. Közel 30 éves 
ismertségünk és barátságunk révén tudta, 
hogy zongorázom. Megható volt a felajánlás, 
hiszen nem gyakori, hogy a börtönmissziót 

támogató céllal keres fel valaki. Hiszem, hogy 
ebben is Isten gondoskodó szeretetét lehet 
meglátni.

Örömmel és Isten iránti hálával számol-
hatok be arról, hogy egy nagyszerű di gi tális 
zongorát sikerült megvásárolni abból a mint-
egy 250.000 forintból, amit adományként ka-
pott a börtönmisszió erre célra.

Köszönöm mindenkinek, aki hozzá tudott 
járulni bármilyen formában is, hogy ez a mai 
köszönőlevél megfogalmazódhasson.

Tisztelttel és köszönettel:
Mészáros Barna, ref. börtönlelkész

BÖRTÖNMISSZIÓ SZOLGÁLATA

Gyülekezeti élet 
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Hétfő reggel. Egy újabb hét. Kelni kell. Gyere-
kek, kutya, macska. A férjem?

„Felkeltél már!” – kiabálok fel az emeletre.
Lejön, nyöszörög, hogy beteg. Férfinátha.
A munkába még elrángatom, de este már 

nem jön velem. A házasság hete. Stílusosan 
egyedül megyek. Hétfőn imaközösség a csalá-
dokért, kedden filmklub és beszélgetés, szer-
dán izgalmas interaktív előadás arról, hogy 
legyen a házasság csapatmunka. Lefekvéskor 
hosszasan mesélem az élményeimet. Hallgat, 
kérdez, vitázik velem.

Csütörtökön már jól van, mondom, men-
jünk közös házas-páros tornára. „Egy gyógyuló 
szervezetet megterhelni” – háborog, de úgy 
látszik, még tudok hatni rá, mert eljön velem. 

Aztán látom, hogy élvezi: ahogy átölel, ahogy 
hátunk egymásnak felszül, ahogy nevetünk 
ügyetlenségünkön. Ahogy megemel, szeme 
büszkén sugározza: látod, még elbírlak ked-
vesem.

Pénteken egyéni program: szerelmes ka-
landtúra a terv. Utazunk Pestre temetésre. Ez 
a mi formánk. Ülünk egymás mellett öt órán 
át az autóban. Milyen rég voltunk együtt csak 
mi ketten, milyen régen beszélgettünk ennyit.

Szombat este házaspárok vacsorája: ket-
ten közösségben. Ismerkedés, beszélgetés, 
barátkozás. Így épülünk egymás hite által.  
A csapat lelkes, jönnek az ötletek, milyen le-
gyen jövőre.

Vasárnap az istentiszteleten a házaspárok 
megáldásával zárul a Házasság hete gyüleke-
zetünkben. Ezt az áldást egy emléklapon min-
den házaspár hazavihette magával. Istennek 
hála, hogy a gyülekezet közösségében újra 
átélhettük kézen fogva azt az élményt, amit 
sok-sok évvel ezelőtt házasságunk megáldá-
sakor. Aki jelen volt érti az érzéseimet. Akik 
nem tudtak eljönni, azok jövőre ne hagyják ki, 
és ők is megértik.

Köszönet a szervezőknek a kezdeményezé-
sért, az építő alkalmakért, melyeken megerő-
södhettünk abban, hogy a házasság valóban 
egy csapatjáték, melyet csak közösen lehet 
megnyerni.

Kiss Györgyné, Izabella

HÁZASSÁG HETE AZ ÁRPÁD TÉREN
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Szabó Gáborné  
sz. Gergely Piroska  földi életének 84. évében

Nagy Sándorné  
sz. Dózsa Julianna  földi életének 94. évében

Marján Tiborné  
sz. Szerző Emma  földi életének 86. évében

Varga Józsefné  
sz. Matkó Erzsébet  földi életének 86. évében

Dr. Deseő Jenőné  
sz. Cech Angyalka  földi életének 96. évében

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

TEMETÉS

Anyakönyvi  hírek

Szilágyi Antal vagyok. 54 éves, nős, feleségemmel Marcsival és 
Dani fiunkkal alkotunk egy családot. Debrecenben lakom a Csapó-
kertben. 17 éve vállalkozóként dolgozom. Ipari kenéstechnikával 
és gépek telepítésével foglalkozom. Mintegy hét éve tartozunk az 
Árpád téri gyülekezethez. Presbiter még nem voltam. Veres Já-
nos lelkipásztorunk szavai értették meg velem a következőket: 
nem elég csak a magunk javát keresni; a közösség szolgálatával 
Istent keresni egyfajta kihívás az ember számára. Talán így tud-
nám leginkább megfogalmazni, mit jelent a pót-presbiterség, és 
miért szeretnék – ha arra érdemesnek talál majd a gyülekezetünk 
– presbiter lenni.

SZILÁGYI ANTAL, PRESBITER

Ismerjük meg egymást!

Nélküled csak könyv a Bibliánk:
Talán szebb, különb, mint sok másik,
De Igévé tüzedtől válik.
Nélküled Jézus ember volt csak
És holtak maradnak a holtak,
De ha tüzed betölthet minket,
Megvilágítja értelmünket,
Látjuk Benne a Fiú- Istent.

Ki értünk odaadott mindent,
S legyőzve halált, bűnt és átkot,
Megváltotta a holt világot,
Hogy aki Megváltónak vallja,
Vele éljen, Ő úgy akarja.
S mi boldog tanúk, valljuk, éljük,
Mert üzenetét már jól értjük…
Jöjj Szentlélek, áradj ki reánk! 

Nagy Kornélia: 
 SZENTLÉLEK HÍVÁSA 



 

13

72. szám

HÍREK SKÓCIÁBÓL

A z új koronavírus fertőzés enyhítése érde-
kében Skóciában is hasonló intézkedése-

ket vezettek be, mint hazánkban. A Skót Egy-
ház is meghozta a szükséges intézkedéseket, 
és felfüggesztett minden gyülekezeti alkalmat.  
A személyes részvétel helyett az online felüle-
teken történő istentiszteleti alkalmakhoz való  
csatlakozásra buzdítják a gyülekezeti tagokat, 
illetve a virtuális kapcsolattartásra telefonon, 
e-mailben vagy a közösségi médián keresztül.

Külön kérik a 70 éven felülieket, hogy ne 
mozduljanak ki otthonról. Az esküvőket és a 
temetéseket csak a legszűkebb családi kör-
ben tartják meg. 

Testvérgyülekezetünk David Logan lelki-
pásztor halála után most Douglas Irving he-
lyettes lelkész vezetésével folytatja hitéletét, 
közben megkezdődtek a lelkészi állás pályázati 
kiírásához szükséges előkészületek. 

Ezek a vidám képek még az intézkedések előtt, 
februárban megtartott Fairtrade reggeli részt-
vevőiről készültek.

Szilágyiné Asztalos Éva

Forrás:www.churchofscotland.org.uk , 
facebook.com/stmarysgreyfriars

Testvérgyülekezeti kapcsolat
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Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett:

Könyvajánló

Anthony McCarten regénye és az abból ké-
szült Netflix film a bestseller listák élén és 
az Oscar-díjátadón szerepel. Benedek és 
Ferenc pápa fiktív elemeken alapuló tör-
ténete rendkívül izgalmas, szívekhez ható 
és elgondolkodtató. Hová tart az egyház? 
Hová kellene tartania? A 700 éve első pá-
paként 2013 februárjában lemondó XVI.  
Benedek konzervatív nézeteket vallott, he-
lyére pedig Jorge Bergoglio, a reformok híve 
került. Ferenc néven 1200 éve az első nem 
európai pápa, aki egykor egy tangóklub ki-
dobóembereként dolgozott, továbbá lelkes 
focidrukker, és ért a nép nyelvén.

A könyvből készült filmben Sir Anthony 
Hopkins (XVI. Benedek) és Jonathan Pryce 
(Ferenc pápa) számos diskurzust váltanak 
kitűnő színészi alakításukkal fűszerezve, ami 
nagyrészt az író képzeletének szüleménye. 
Sokkal fontosabb azonban a közöttük nézet-
különbségeik ellenére fokozatosan létrejött 
barátság bemutatása, valamint az egyházra 
váró jövőbeli kihívások felvázolása. A könyv-
ben és a filmben is valósághűen kerül ábrá-
zolásra Ferenc pápa élete, amely nem volt 
mentes a nehézségektől. 

A diktatórikus kormány bukását követően 
Bergoglio atya éveket töltött Córdobában, 
szemlélődve, pasztorális munkával, tanított 
és gyóntatott. Itt tanulta meg, mit jelent egy-
szerűen élni – ezt folytatta érsekként és pá-
paként is. Szinte „feltámadás”-számba ment, 
amikor Antonio Quarracino Buenos Aires-i 
érsek mellé utódlási joggal felruházott segéd-
püspöknek nevezték ki. Bíborosként sem élt 
fényűző életet, busszal járt és elutasította azt, 

hogy villában lakjon. A filmben az emberekkel 
könnyen szót értő, Beatles-t és ABBÁ-t dúdol-
gató, a repülőjegyet magának rendelő Feren-
cet nem lehet nem szeretni, ugyanakkor az 
„Isten rotweilerének” gúnyolt XVI. Benedek-
kel sem szabad túl szigorúnak lennünk, hiszen 
a film tévesen állítja, hogy nem tett semmit a 
Vatikáni Bank rendbe tétele és a pedofilügyek 
kipucolása érdekében. Éppenséggel Benedek 
pápa kezdte el a Vatikáni Bank erőteljes rend-
betételét és ő volt az a személy is, aki eljárást 
indított Bécs volt érseke ellen egykori, szexu-
ális molesztálásra vonatkozó vádak miatt, és 
aki szigorította a szexuális zaklatásokkal kap-
csolatos vatikáni törvényeket és eljárásokat.

A két pápa a csúsztatások és fikciók elle-
nére kivételes erejű mű könyvben és filmen 
egyaránt, üzenetei közül a legfontosabb pe-
dig a következő: Kell-e az egyháznak haso-
nulnia és úgymond felzárkóznia az állandóan 
változó világhoz? Álláspontom szerint igen. 
Teljesen igaz, hogy szilárdnak és állandónak 
kell maradnia, azonban közel kell lennie a hí-
vekhez is, hogy azok ne távolodjanak el tőle, 
hogy templomaink ne legyenek üresek. Ahogy 
Jorge Bergoglio megfogalmazta: „hidakat kell 
építeni és nem falakat”, nem a kirekesztést, 
hanem a befogadást kell keresnünk minden 
ember felé. Nagyon beszédes a pápai név-
választás is: „Menj, Ferenc és építsd fel há-
zamat, amely, mint látod, romokban hever”. 
Álláspontom szerint az egyház az új pápával 
lehetőséget kapott a komoly változtatásokra, 
már csak az marad kérdés, hogy a falai között 
élők ezt hogyan fogadják.

Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett

„ H i d a k a t  é p í t s ,  n e  f a l a k a t ”

Anthony McCarten: A KÉT PÁPA
Agave Könyvek Kiadó Kft., 2019, 272 oldal, puhatáblás ragasztott, 
ISBN: 9789634195986, fordította: Farkas Veronika,  
The Two Popes, angol-olasz-argentin- amerikai dráma, 125 perc, 2019.
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Milyen eseményeket ábrázolnak a képek?

Az Úr Jézus arra tanított minket, hogy 
érezzünk együtt a szenvedőkkel, és segítsünk 
rajtuk, ahogy tudunk. 
Ő maga meggyógyította a betegeket és 
megvígasztalta a szomorúakat. Vállalta 
értünk, hogy elfogják, igazságtalanul 
vádolják, kicsúfolják és keresztre feszítsék. 
Jézus tudja, hogy mi a szenvedés, nem hagyja 
magára az embert fájdalmában.

JÉZUS HALÁLA  
ÉS FELTÁMADÁSA
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„Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Má-

ria és Mária, Jakab anyja, valamint Salómé 
illatos keneteket vásároltak, hogy elmenje-
nek, és megkenjék Jézus holttestét. A hét első 
napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a 
sírbolthoz, és így beszélgettek egymás között: 
Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejára-
táról? Amint felnéztek, látták, hogy a kő el van 
hengerítve, pedig igen nagy volt. És amikor 
bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér 
ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megret-
tentek. De az így szólt hozzájuk: Ne féljetek!  
A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítet-
tek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, 
ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok 

meg a tanítványainak és Péternek, hogy előt-
tetek megy Galileába: ott meglátjátok őt, 
amint megmondta nektek.” 

(Mk 16, 1-7)

Krisztus feltámadott, Kit halál elragadott,
 Örvendezzünk, vígadjunk, Krisztus lett a vígaszunk, Alleluja! (RÉ 185.)
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