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Az Ige fényénél

„Mit keresitek a holtak között
az élőt?”
Lk 24,5

„Így szólt Tamáshoz: „Nyújtsd ide
az ujjadat, és nézd meg a kezeimet,
nyújtsd ide a kezedet, és tedd
az oldalamra, és ne légy hitetlen,
hanem hívő.” Tamás pedig így felelt:
„Én Uram, és én Istenem!”
(János 20, 27-28)
Jézus él! Hangzik a húsvét örömhíre röviden megfogalmazva. Ebben a két szóban
benne van minden, amire szükségünk
van. Jézus feltámadása megváltoztatta
az életről és halálról addig kialakult gondolkodást. A halál nem legyőzhetetlen
többé, nem véglegesen mindent lezáró és
eltörlő hatalom. Az embernek nemcsak
erre az életre, hanem e földi életen túlra is
reménysége van.
Azonban a feltámadás tényét nem
könnyű elfogadni, sokan rázzák a fejüket, amikor meghallják. Gondolják:
ilyen nincs, ez nem lehet, hogy valaki
visszatér az életbe, miután meghalt.
Nem csak a modern ember viszonyul
hitetlenkedve a húsvéti csodához, hanem maga Jézus tanítványa, Tamás
sem volt ezzel másként. Amikor hallja
a többiektől, hogy találkoztak a feltámadt Ú
 rral, akkor Tamásban kétség és
bizonytalanság támad. Bizonyítékokat

akar, ha Ő maga saját szemével látja, ha
saját kezével tapintja, majd akkor elhiszi mindazt, amiről beszélnek. Kétségei
közepette megjelenik előtte Jézus, aki
nem tolja le, nem töri össze Tamást hitetlensége miatt. Egyszerűen szembesíti
az élettel. Amit eddig gondolt, az mind
semmivé lett. Látja Jézust a saját szemével, és látja Isten életet munkáló nagy
hatalmát.
A mai ember is szomjazik az élet után,
érzi, szüksége van a feltámadás üzenetére. Jézus, a mi Urunk pedig eljön hozzánk, hogy újra megtaláljuk benne az
élet forrását. Kívánom, történjen meg a
csoda újra a mi életünkben: legyen áldott találkozásunk Jézussal, az élő Úrral
ezen az ünnepen, és Tamással együtt mi
is ismerjük fel az élet Urát: „Én Uram,
és én Istenem!”
Oláh István beosztott lelkész
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Zenei élet

„Énekelj az Úrnak új éneket...”
96. Zsoltár

Húsz esztendős
a Debrecen-Nagytemplomi
Gyülekezet énekkara
Isten iránti hálaadással tudok beszámolni – mint egyik alapító tag – az éppen 20 évvel
ezelőtt, 1992 Karácsonyára megalakult gyülekezeti énekkar két évtizedes, az ünnepi istentiszteleteket gazdagító, áldásos szolgálatáról.

Az első hét évben egymást váltva három karvezetés-szakos zeneművészeti
főiskolai hallgató: Bereczk Ágnes, Tóth
Anikó és Tóthné Vass Emese irányításával működött a kórus kb. 30 fős énekkari
taglétszámmal. A kezdeti próbálkozások és tanulóévek után 1999 őszén az
egyházközség felelős vezetőinek bizalma folytán a szakmai körökben zenei
igényességéről ismert Vass Sándor karnagyot, az Erkel kórus vezetőjét kérték
fel a Nagytemplomhoz méltó énekkar
átszervezésére, vezetésére és a növekvő
feladatok ellátására.

Az énekkar 2012-ben

Ahhoz, hogy képes legyen eredményesen dolgozni – figyelembe véve a
Nagytemplom monumentális méreteit
és akusztikáját –, az új karvezető legelső
feladata volt a kórus létszámának fejlesztése. A toborzás során nem volt kötelező
feltétel a jó hallás és énekhang mellett a
kottaolvasás megléte, de igen megkön�nyítette a jelentkezőknek az énekkari tagok sorába való bekerülését. A kórusépítés jól sikerült, megnőtt a kórus létszáma,
a kezdeti 30 főről 60 főre gyarapodott,
erősödött és stabilizálódott. Kialakult
egy kiváló szellemű, jó hangulatú közösség, akik rendszeres munkával, pontos
jelenléttel, sok hangképzéssel és szólampróbával egyre magasabb színvonalú
tudásra törekedtek. Felismertük, hogy
önként vállalt szolgálatunkban csak komoly munkával tehetünk eleget az elvárásoknak: mindenkinek szívvel-lélekkel
lelkiismerete és tehetsége maximumát
kell nyújtania. Ezeknek a változásoknak,
a karnagy zenei és emberi adottságai
mellett a kórustagok lelkes és szorgalmas
munkájának az eredménye lett a hangzás
fejlődése: a színvonalas interpretálás, az
énekkar szép telt hangzású, biztonságosabb megszólalása, a repertoár bővülése.
A kórus tagjainak foglalkozása igen
sokrétű: kollégiumi diák, egyetemista,
teológiai tanár, orvos, lelkész, pedagógus, könyvtáros, kézműves, informatikus, fiataltól az idősig részese annak a
nívós műhelymunkának, mely a kezde
ti egyszerűbb kórusművek elsajátítása
után lehetővé tette az igényesebb, orgonakíséretes és kamara-zenekari kíséretet igénylő művek: az európai zene-irodalomból például Beethoven, Haydn,
Bach, Händel, Goudimel, Mendelssohn,
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Bruckner, Vivaldi és a magyar zeneszerzők közül Kodály Zoltán, Bárdoss Lajos, Gárdonyi Zoltán, Dobai Pál, Ádám
Jenő, Eszterházy Pál kórusműveinek
színvonalas interpretálását is.
A kórus orgonakíséretét Sepsy Károly,
Bögös Attila, Nádasi Dorottya, Molnár
Dániel látta el, de az utóbbi időben a
szemünk előtt felcseperedett és tanárkarnagy diplomát szerzett Vad Péter az
állandó orgona-kísérőnk, zeneszerzőnk
és segéd-karnagyunk. Nagyon kedves
és szép színfoltja volt éveken keresztül
kórusunknak a Büdi-nővérek közreműködése: Hella oboán, Anett csellón és
Regina hegedűn kísért bennünket.
Nagyon sok vasárnapi és ünnepi
istentiszteleten, jubileumi alkalmon,
zenés áhítaton, esküvőkön és temetéseken szolgáltunk Debrecenben és az
ország más településein is, de az egyre
gyakoribbá váló rádiós és televíziós
(debreceni vagy országos) felvételek
is nagy feladatot jelentettek. Statisztikánk szerint az eltelt 20 év alatt repertoárunk több, mint 100 kórusművet
tartalmaz, 250 alkalommal végeztünk
szolgálatot (közülük 12 rádiós és 14
televíziós szereplés egyenes adásban,
vagy felvételről).
De nemcsak itthon, hanem külföldön
is megszólalhatott a kórus. Igen rangos fellépéseink, szolgálataink voltak
a határon túl is. 1996-ban a stuttgarti
testvérgyülekezet vendégeként, 2000
őszén Erdélyben Kolozsváron és a marosvásárhelyi Vártemplomban, 2001
őszén az ausztriai Felsőőrben, 2002ben a Felvidéken, a kassai református
gyülekezetben, 2003 őszén Hollandiában vettünk részt koncertkörúton.

(Útközben énekeltünk a kölni Dómban) 2004 őszén Kárpátalján, Szürtén
kocerteztünk, 2005-ben Olaszországban (első és egyetlen protestáns kórusként a római Szent Péter bazilikában
énekeltünk), teljes estés koncertünk volt
Cezenaticoban. 2008-ban felejthetetlen
amerikai koncertkörúton vettünk részt
Észak-Karolinában, Charlotte-ban a
Myers-Park-i testvérgyülekezetünk vendégeiként.
Nagy izgalommal és sok próbával
készültünk a 2012. december 16-ára
meghirdetett 20. éves jubileumi előadásunkra, mely egyben megemlékezés volt
Kodály Zoltán születésének 130. évfordulójáról is. Egész estés koncertünkre
szép számú közönség gyűlt össze a
Nagytemplomban: érdeklődők, családtagok, barátok, régi kórustagok, ismerősök és a gyülekezet tagjai.
Két blokkban zajlott le a koncertünk:
a kórus első műsorblokkjában kíséret
nélküli művek hangzottak el, melyeket
az Úr asztala előtt állva adtunk elő.
Gárdonyi Zoltán: Énekeljetek az
Úrnak. Vezényelt: Vad Péter. Weber:
Íme Isten báránya. Kodály Zoltán:
A kereszt alatt. Kodály Zoltán: Adventi ének, majd Kodály Zoltán nagy
szabású kórusműve, a 121. Genfi Zsoltár.
Vezényelt: Vass Sándor.
A második blokkban (a kórus karzatán
elhelyezkedve) következtek: Kapi Gyula: Könyörülj Úristen rajtunk. Orgonán
Vad Péter kísért, vezényelt Nárai Máté.
Berkesi Sándor: Jöjj, az Úr vár
reád. Orgonán kísért Molnár Dániel,
vezényelt Vad Péter. Vad Péter: Jöjj
királyom, Jézusom. Orgonán kísért Molnár Dániel, vezényelt Vad Péter. Ezután

Antalffy-Zsíros Dezső: Karácsonyi
harangok című orgonaműve következett
Sepsy Károly nyugalmazott orgonistalelkipásztor előadásában. J. S. Bach:
Áldva áld az Isten engem. Hegedűn közreműködött Büdi Regina, orgonán kísért
Vad Péter, vezényelt Kurgyis András. J. S.
Bach két kórusműve: a Jézus vígasságom
című sokak által ismert és szeretett csodaszép korál, és az ugyancsak Bach kórusmű, melynek címe: Csak Te vagy én Is-

ket, de mégis úgy érezzük, mindent
megtettünk azért, hogy közönségünk
egy szép és felemelő zenei este élményével gazdagodjon. A hozzáértő szakemberek és a laikus hallgatók egybehangzó véleménye szerint is jól sikerült
a koncertünk, a kórusművek pontos és
szép hangzású megszólaltatása méltó
volt a 20 éves munkánkhoz és a helyhez, a Debreceni Református Nagytemplomhoz.

Az énekkar 10 éves jubileumán

tenem. Vezényelt Vass Sándor. Mozart:
a Varázsfuvola c. operájából Sarastro áriáját Ürmösi Imre operaénekes adta elő.
Orgonán kísérte Bögös Attila.
A záró blokk első darabja Bárdos
Lajos nagy magyar zeneszerző műve:
a 23. Zsoltár, ezt követte Ádám Jenő:
77. Zsoltár feldolgozása, majd Kodály
Zoltán: 114. Genfi Zsoltára következett, mely a mester igen kedvelt monumentális kórusműve. Orgonán kísért
Vad Péter, vezényelt most is Vass Sándor, a kórus karnagya.
Mivel magam is egy vagyok a kórus
tagjai közül, szerénytelenség nélkül
nem dicsérhetném a saját szereplésün-

Befejezésül szívesen idézem Berkesi
Sándornak, a Magyar Kodály Társaság
tiszteletbeli tagjának 10. évfordulónkra
a Nagytemplomi Gyülekezeti Élet-ben
közölt írásának befejező sorait: „Mit is
kívánhatnék szebbet a Nagytemplomi
Gyülekezet énekkarának, mint sok
további tartalmas évtizedet, hűséges
és kitartó tagságot, töretlen gyarapodást, a szolgálatokhoz sok lelki-testi
kondíciót: legyenek a megszentelt hagyomány méltó folytatói, üzenetközvetítői!” Úgy legyen!
Tárczyné Mányi Sarolta
alapító kórustag
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Szeretetszolgálatunk,
intézményeinK

„Éheztem és ennem adtatok”
Mt 25,35

Bemutatkozik
a Nyitott Ajtó
Szociális Központ
2013. január 1-től a Nagytemplomi Gyülekezet fenntartásában működő Nyitott Ajtó
Otthon, Nyitott Ajtó Támogató Szolgálat és a Nyitott Ajtó Házi Segítségnyújtás Szolgálata egy közös név alatt, de szolgáltatási tevékenységét tekintve változatlan formában
működik. Nyitott Ajtó Szociális Központ néven továbbra is várjuk azok jelentkezését a
Múzeum utca 2. sz. alatt, akik idősek nappali ellátását, támogató szolgáltatást vagy
házi segítségnyújtást igényelnének.

A januári változás ily módon csupán
az intézményünk nevét és szervezeti
formáját változtatta meg. Ezentúl is
biztosítjuk a ránk bízott több mint
60 idős testvérünk számára a nappali
ellátást: hitéleti alkalmakkal, egyéni
lelkigondozással, szabadidős programokkal, szövő- és varróköri foglalkozásokkal, orvosi tanácsadásokkal,
gyógytornával, különböző témájú
előadásokkal, filmvetítésekkel, kirándulásokkal.

vérünk otthonában segítünk a fürdetésben, etetésben, gyógyszerelésben,
bevásárlásban, kisebb takarítási feladatok elvégzésében.
Intézményünk működését érintő
szervezeti változások nem érintették
küldetésünket sem: „Egymás terhét
hordozzátok: és így töltsétek be a
Krisztus törvényét.” – olvashatjuk
a Bibliában (Gal 6,2). Egymás terhének hordozására a saját nehézségeink mellett és ellenére pedig akkor

Karácsonyi ünnepség

A Szociális Központ támogató
szolgálati részlege ezentúl is személyi
segítéssel segíti a mintegy 80 súlyos
fogyatékkal élő testvérünket mind az
otthonukban, mind pedig a Központ
két mikrubuszával történő szállításukban, hogy eljuthassanak oktatá
si intézményekbe, munkahelyükre,
szociális és egészségügyi intézményekbe, kulturális és szabadidős
programokra.
A házi segítségnyújtás szolgáltatásunk által 110 idősödő és beteg test

vagyunk csak készek és alkalmasak,
ha tudjuk, hogy Aki ezt a szolgálatot
ránk bízta, az minden körülöttünk
és bennünk zajló változások ellenére
is tegnap, ma és holnap is ugyanaz
marad! Ebből a bizonyosságból erőt
merítve próbál meg a Nyitott Ajtó
Szociális Központ 26 munkatársa
együtt, naponként újult erővel segíteni és hordozni a rájuk bízott idősek és
fogyatékkal élők terheit.
Kiss Ilona intézményvezető
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„Királyod érkezik hozzád, aki igaz
és diadalmas” (Zak 9,9)
A Nyitott Ajtó életében az ünnepeknek kiemelt szerepük van. Sokak számára az intézményben átélt istentisztelet és közös ebéd jelenti az egyetlen
ünnepi hangulatot, az egyetlen alkalmat, amikor énekelheti az ismert
karácsonyi dicséreteket. Az ünnepet
pedig mindenki szereti teljes valójában átélni, igyekszik azokat a napokat megkülönböztetni, s szeretné, ha
valami módon kiemelné életét a hétköznapok világából, s szeretné ha az
átélt ünnep egy olyan erőforrás lenne,
melyből táplálkozva újult erővel lehet
nekirugaszkodni a mindennapi küzdelmeknek. Éppen ezért a Nyitott
Ajtóban az ünnepek több naposak
szoktak lenni. Az egyik alkalommal
részesülünk az úrvacsora sákramentumában, s egy másik napon pedig
megtartjuk az ünnepi alkalmat, ahol
az igehirdetés, az ünnepi dicséreteink közös éneklése, az intézmény
tagjainak műsora és a vendég gyerekek kedves előadása mellett a terített
asztal körül próbáljuk az ünnep méltóságát még inkább átélni. Így történt ez a tavalyi esztendő végén is, a
Nyitott Ajtó karácsonyi ünnepségén.
Ez alkalommal a presbitériumon és
az egyházközség elnökségén kívül a
református óvodából érkeztek ven-

Karácsonyi ünnepség

dégeink, akik kedves műsorukkal
csaltak örömet mindannyiunk szívébe. A gondozottak egy színdarab
bemutatásával készültek, s mindenki
számára nagy meglepetést okozott a
támogató szolgálat gondozottainak
és az intézmény munkatársainak
közös éneke, mely alatt az elmúlt esztendő emlékezetes pillanatait idéztük fel (fotókkal) még a közös ebéd
előtt. Azért, hogy ismét átélhettük az
ünnep csodáját, csakis az „igaz és diadalmas”, hozzánk érkező Királynak
legyen dicséret és dicsőség, aki igaz, s
jól tudja, milyen erőtlen az ember, de
Ő diadalmas is, s legyőzte az ember
remegő térdeit. Az igaz és diadalmas,
hozzánk érkező Király adjon még
sok olyan alkalmat, ahol átélhetjük
az ünnep csodáját!
Petró László, az intézmény lelkésze

2013. február 6-án a Nyitott Ajtó
Szociális Központ Idősek klubjában
ismét megrendezésre került a már
hagyománnyá vált farsangi mulatság.
Az idei évben vendégként köszönthettük a nagycsere-halápi, illetve a
nagyerdei gyülekezet idősek klubjának tagjait is. Az összegyűlteket Petró
László nagytiszteletű úr köszöntötte,
majd a közös éneklés után hirdette Isten igéjét (Luk 7,1-10). Beszélt
a százados személyéről, aki példát
adott arról, hogyan kell Jézus elé
vinni valakit. Nem önmagát, nem a
betegségét, nem a gondjait, hanem a

liai személyt kellett kitalálni. A közös
ebéd elfogyasztása után a várva várt
zenekar is megérkezett, akik a délután
további részében gondoskodtak a jó
hangulatról. Ebből egy percig sem
volt hiány, mert ha farsang, akkor a
jelmeznek, álarcnak is szerepet kellett
kapnia. Az egyik vetélkedő feladata az
volt, hogy a résztvevők a kiosztott ruhákat öltsék magukra, így egy spontán beöltözött násznépet köszönthettünk: menyasszonnyal, vőlegénnyel,
koszorúslánnyal, örömanyával, örömapával. Ezután menyasszonytáncot és
menyasszonyrablást is rögtönöztek.

Farsang

másik embert. Így vihetjük mi is egymás közösségeit, családjait Krisztus
elé. Közös imádsággal adtunk hálát
Istennek, hogy alkalmakat készít
számunkra, ahol együtt örülhetünk.
Ezután bibliai vetélkedővel folytattuk a közös együttlétet, ahol egy-egy
tulajdonság, leírás alapján egy bib

Mindenkinek köszönjük az adományba hozott finom süteményeket,
a táncos jókedvet a mulatozáshoz.
Istennek legyen hála, hogy együtt lehettünk a vidámságban is, s reméljük,
jövőre ismét találkozhatunk!
Kányádi Emőke, a Házi Segítségnyújtás vezetője
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Élő gyülekezet ,
misszió

„Menjetek el, és hirdessétek:
elközelített a mennyek országa!”
Mt 10,7

Bizonyságtételek
Február 3-án, 10-én, 17-én és 24-én missziói, „hívogató" vasárnapokat tartottunk gyülekezetünkben. Ezeken az istentiszteleteken hangzottak el az alábbi bizonyságtételek.
Kedves Testvérek!
Az Úristen az én életemben először
hagyta, hogy sok-sok kérdést tegyek
fel. A válaszokhoz mindig a megfelelő
embereket rendelte oda, majd nyitva
hagyta az ajtót, hogy lépjek be és keressem magam. Gimnazista voltam még,
amikor először átléptem ennek a gyülekezetnek küszöbét.
Nem hívő családban nevelkedtem,
bár a szüleim meg voltak keresztelve.
Elindultam egy úton, ahol az életemben rendkívüli örömök és rendkívüli
fájdalmak is értek, de csodálatos módon
őrzött meg Isten. Mindannyiónknak
vannak erősségeink és gyengeségeink
is, de ha átadod Istennek mindazt, ami
vagy, Ő megáld, és használ, annak ellenére, hogy milyen vagy.
Fontos, hogy a szíved legyen nyitva,
mert az Úr kísér téged (minden nap),
akár tudomást veszel róla, akár nem, az
utolsó hajszáladig ismer és veled tart!
Amikor váratlanul valamilyen kellemetlen eseménnyel lep meg minket,
hajlamosak vagyunk csapásnak venni,
a szenvedések listájára felírni. Pedig van,
hogy csak jelet küld, megállít! Ez történt
velem is az utóbbi hetekben. „Két vállra

fektetett!” Olyannyira leállított, hogy
az erőmet vette el. Kivett a munkából, a
szolgálatból, a mindennapos családi feladatokból. Először nem értettem, ennek
mi az értelme, de a jeleket egyértelműen
nekem küldte. Olyan nyelvet használt,
ami nálam volt „dekódolva”.
Sokszor küld jeleket az ember életében és mindenkinek a saját nyelvén teszi.
De, hogy figyelünk-e erre, rajtunk múlik!
Úgy hordoz a próbákon keresztül, hogy
a teremtmény, te saját magad, elgyengülhetsz, mégis biztos kezekben tart.
Felsegít, erőt ad, hogy a következő lépést
megtehesd és elérkezz ahhoz, amit elkészített neked.
Tartott a tenyerén addig is, míg megértettem, mire kell figyelnem, hol kell
változtatnom. A hívő élet nem mindig kiegyensúlyozottságot, boldogságot jelent!
A megpróbáltatások, a magunk gyengeségének a felismerése és megvallása, az
egyetlen reménységünk arra,hogy a kegyelem valóságát átéljük!
Érts a saját jeleidből testvérem, figyelj,
mert hozzád is szól az Úr!
Virányiné Trapp Krisztina presbiter

Kedves Testvérek!
Nagy szeretettel köszöntelek benneteket és köszöntöm azokat, akik talán
most vannak itt először. El szeretném
mondani egy pár mondatban: Isten hogyan változtatta meg az életemet.
Gyerekkorom óta éreztem, hogy van
valami ott fent, hogy Valaki figyel és
nem vagyunk egyedül. Azonban nem
tulajdonítottam neki nagy figyelmet,
bár sokszor kémleltem az eget elgondolkozva. Semmiben nem voltam kitartó, bármibe belefogtam életemben.
Én is a jelen életre összpontosítottam,
mint sokan ezen a világon. De egyszer
minden előjel nélkül összeomlottam,
és ekkor elszántan kezdtem foglalkozni
az egészségmegőrzésnek hitt dolgokkal.
Talán látta bennem az Úr a kitartást,
és elérkezettnek látta az időt, hogy foglalkozzék velem. S akkor olvastam egy
cikket, hogy a keresztyének, akik Istenben hisznek, tovább élnek. Megkeresztelkedtem és konfirmáltam, s a Biblia
tanulmányozása mellett rádöbbentem,
hogy oly hatalmassággal és erővel állok
szemben, amiről álmodni sem mertem.
Ismerve előéletemet, kértem az Urat,
hogy változtasson meg. Szembesülnöm
kellett hatalmas erejével, amiért lassan
három év távlatából csak hálát adni tudok. Éreztem, hogy azok a dolgok, amik
addig életem középpontját foglalták
el, érdektelennek tűntek. Megijedtem,
mert nem a megszokott dolgok és addig
ismert érzelmek keringtek bennem, és
egy visszafordíthatatlan folyamat kezdődött el az életemben. Csodálkoztam
azon a nyugodtságon, ami egyre jobban úrrá lett rajtam, ami azóta is egyre
inkább betölti a lelkem. Kezdtek a hirtelen felindulások elmaradozni. Amikor

imádkozok egyedül, teljesen zavartalanul, a szívem tájékán olyan érzésem
támad, mintha szét akarná feszíteni a
mellkasomat valami. Ez az érzés nagyon
hasonlatos ahhoz, amit a tanítványok
éreztek, mikor Jézus feltámadása után
megjelent nekik az úton és melléjük
szegődött, s behívták magukhoz. Később, mikor távozott, ők felismervén Őt,
mondták egymásnak: nem repesett-e
a szívünk? Én, aki elég sok csínytevést
követtem el, most ha meglátok egy gyermeket, legszívesebben magamhoz szorítanám és megcsókolnám a homlokát
és azt mondanám: légy áldott! Tudom,
testvéreim, hogy még nem vagyok kész.
Tudom, hogy Istennek még sok dolga
van velem. Ezért, testvéreim hiszem és
vallom, hogy Isten engem is megtud
tisztítani teljesen, mire eljön Jézus az ő
angyalaival.
Imádkoztam az Úrhoz: hadd taníthassak, hadd tudjak még több lelket megnyerni az Úrnak. De később
rájöttem, hogy 43 évesen lekéstem a
teológiáról. Így ez nem fog sikerülni. S
látjátok, testvéreim, mégis itt állok, és
már negyedik alkalommal szólhatok
az én megváltómról, Jézusról. Ha csak
egyetlen emberben is gyümölcsöt terem, amit én most elvetek, már megérte.
Kifutnék az időből, ha beszélnék a
fiamról, akit az Úrtól kértem vagy a napi
jó dolgokról, amit az Úrtól kapok.
Boldog szívvel imádkozom minden
reggel: Magasztallak én téged egeknek
királyát hogy távol űzted tőlem sötét
éjnek homályát nem küldtél rám betegséget egyéb ínységet […]
Részlet Oszoly Attila gyülekezeti tag
bizonyságtételéből
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Győri József:

Valaki átment a temetőn
Gyermekkoromtól, helyzetünknél fogva
Gyakran mentem át a temetőn,
Ha csoportban is, mindig magánosan.
Mert korán észrevettem:
Itt mindenki csak volt.
Itt mindenki csak élt.
Minden sírdomb egy-egy sorsot takar.
Itt még minden hős megadta magát.
Itt minden vádló elvesztette a pert.
Itt minden temetés: megszegényedés,
Mert valaki mindig itt marad.
Hiába várja család, munkahely,
Baráti kör, szorgos tennivalók.
Megérintett: ez az én sorsom is.
Féltem, irtóztam,
Ha át kellett mennem a temetőn.
S egyszer csoda történt:
Megnyílt a szemem.
Megláttam Őt,
Ki közöttünk élt,
Előttünk járt,
Kit halálba adtak,
Sírba tettek
A temetőben.
De életre kelt
És győztesen átment a temetőn.

Ő már a túlsó partról integet.
Győzelmében nekünk is részt ígér.
Mióta Őt ilyennek ismerem,
Nem félek átmenni a temetőn.
Mert tudom, hogy hazafelé megyek.
A túlsó parton Ő vár engem is,
S mindazokat, kik Hozzá tartozók.
Erre biztatlak most titeket is,
Kiket sok kedves szál összekötött.
Itt most sok szál megremeg vagy szakad.
Egy földi sors a rög alá kerül,
Néma múlttá lesz a zajos jelen.
De könny és gyász közt vallom, hirdetem,
Hogy a jövő mégsem reménytelen,
Mert Valaki átment a temetőn.

Keresztelések,
házasságkötések,
temetések

Keresztelések, esküvők,
temetések
KERESZTELÉSEK
2012. december 23. és 2013. március 17. között 34 gyermek részesült a keresztség
sákramentumában.
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket
az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe…” (Mt 28, 19)

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
2013 február havában 2 ifjú pár kérte Isten áldását házasságkötésére.
„Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” (1Móz 2,18)

TEMETÉSEK
2012 december havában: Balogh Zita 62 éves; Papp Imréné (sz. Szikszay Vilma) 85 éves.
2012 január havában: Nagy Benjamin 85 éves; Kéki Sándorné (sz. Gazdag Margit) 91
éves; Bak Mártonné (sz. Nagy Margit) 82 éves; Kiss Lajos 56 éves; Kiss Zoltánné (sz.
Jeney Margit) 83 éves; özv. Tárczy Gyuláné (sz. Tarpataky Geruska Katalin) 91 éves; dr.
Pinczés Zoltánné (sz. Pázsiti Magdolna) 87 éves.
2012 február havában: Fundelius Antal Józsefné (sz. Szilágyi Mária) 92 éves; Varga Klaudia 14 éves; Mihalik László 93 éves; dr. Jóczik Endre 76 éves; Karcza Józsefné (sz. Gyenge Ilona) 83 éves; Papp János 64 éves.
2012 március havában: Bereczki Árpád 71 éves; Kéki Attila 58 éves; Nagy Mihályné
(sz. Aszalós Margit) 97 éves, Répási Pál 80 éves; Tiba Tiborné (sz. Czakó Irén) 80 éves.
„Én élek, ti is élni fogtok” – mondja feltámadott Urunk. (Jn 14,19)

„Jézus és tanítványai kimentek az Olajfák hegyére … egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak.” (Mt 26,30.36)
A mai Gecsemáné-kert évszázados olajfáival Jeruzsálemben.

Április 28-án a 10 órás istentiszteleten lesz a gyermekek ünnepélyes konfirmációja a Nagytemplomban.
A konfirmációs vizsgák április 27-én délután 2, 4 és 6
órakor lesznek a gyülekezeti teremben. (Kálvin tér 17.)

Jézus „pedig maga vitte a keresztet, és kiért
az úgynevezett Koponya-helyhez, amelyet héberül
Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt.” Jn 19,17
A mai Jeruzsálemben ezen a hegytetőn állhatott
Jézus keresztje.

