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Hálaadás a 2015-ös év áldásaiért

Hetente különböző formában és helyszí-
nen, több mint hatvan alkalommal han-
gozhatott Isten igéje. Vasárnaponként 
a négy gyermekcsoporttal együtt közel 
félezren magasztalhattuk az Urat fi atalok 
és idősebbek, régóta hívők és mostaná-
ban megtértek.
A kiscsoportos- és rétegalkalmakon pe-
dig egymást is jobban megismerve tanul-
mányoztuk az igét, kérdéseket, szolgála-
tokat beszéltünk meg, és közösen imád-
koztunk. Önkormányzati óvodákban 9,  
az iskolákban 30 hittanos csoportban, a 
termeinkben működő konfi rmációs és 8 
ifi s csoportban, valamint az egyházi óvo-
dába és általános iskolákba járó kb. 70 
nagyerdei gyermekkel együtt több mint 
510 fi atal hallhatta hetente az igét. Tar-
tottunk vakációs gyerekhetet, valamint 
a hittanos gyermekeknek és szüleiknek 
havonta Családi istentiszteletet. 
Működött hetente a Kismamakör, Bib-
liaóra, Nyugdíjaskör, Válóháló, Imaóra 
és még hat további bibliakör, valamint  
házikörök és a havonkénti csoportjaink 
is. A táborban újabb ifjúsági csoport ala-
kult Timóteus néven. A máshol tanuló 
egyetemista ifi seink itthon a Mixifi ben 
találkozhattak. Végezte szolgálatát a 
presbitérium és bizottságai.
Énektanítás is volt a táborban és a kis-
csoportokban. A kamarakórus éneke gaz-
dagította istentiszteleteinket és szolgált 
Kassán is. 
Gyászolókat hívtunk vigasztaló istentisz-
teletre. A betegek látogatása is folyama-
tos volt. Hajléktalanoknak főztünk, és ki-
osztottunk egy téli szombaton 250 adag 
több fogásos meleg ételt. 
Részt vettünk az egyházmegyei futball baj-
nokságon és az országos REFISZ kupán is.

Missziói és közösségépítési szempontból 
is kiemelkedő jelentőségű volt a Sátoral-
jaújhelyen tartott, huszadik „Tanítvány-
képzés” témájú többgenerációs nagytá-
borunk, ahol 367-en (hétvégén 378-an) 
voltunk együtt egy hétig: bölcsődések, 
óvodások, hittanosok, fi atalok, szülők és 
nagyszülők. Alapítványunk és tagjaink 
adományaiból segítséget nyújtottunk a 
táborozáshoz. 
A gyülekezetünk határain túli missziót 
segítettük előadásokkal, igeszolgálatok-
kal, adományokkal. Látható volt átriu-
munkban is, a korábban a magyar refor-
mátus Egység Fesztiválon bemutatott, 
felnőttek közötti missziónkat ismertető 
anyagunk. Molinókon, vetített képeken, 
és felvételről elhangzó bizonyságtételek-
kel jelenítettük meg szolgálatunkat.
Presbitériumunk és a Stratégiai Missziói 
Albizottságunk korábban sokat foglalko-
zott saját gyülekezeti jövőképünkkel. Az 
elmúlt évben a táborban, újságcikkben, 
fi ataloknak előadásokkal és a gyüleke-
zeti hétvégén is próbáltuk hangsúlyozni 
küldetésünk egyik elemét, a tanítvány-
képzést.
Honlapunkon a havonta megjelenő Szi-
várvány is elérhető, melynek pünkösdi és 
karácsonyi számát most is minden egy-
házközségünket támogatónak eljuttattuk. 
Karácsonykor és húsvétkor legátust fo-
gadtunk. Kirándulást szerveztünk Lilla-
füredre, Besztercebányára és környéké-
re, valamint Mezőkövesdre.
Az ifi sek közös évnyitót és évzárót is 
tartottak. Április végén a vasárnap dél-
előtti két istentisztelet résztvevőinek 
„Összetartozásunk napját” tartottunk. 
Kertiparti, Teaház, Filmklub is segítette 
a közösségépítést. Áldásosak voltak a 
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Ifi sek szolgáltak

Házasság Hete: „Hűség viharok idején” 
témájú programjai. A „Józanság nap-
ja” programnak házigazdái voltunk. A 
„Nagyerdei esték” keretében előadások 
hangzottak el. Működött a gyülekezeti 
könyvtárunk 2500 kötettel.
Igehirdetések is segítettek felkészülni a 
gyülekezetbe hívogató „András-szolgá-
latra”. Az érdeklődőknek tartott három 
istentiszteleten a korábbi években fel-
nőttként konfi rmáltak is szolgáltak meg-
térésükről szóló bizonyságtétellel. Az ér-
deklődő felnőttek a Bibliaiskolában ala-
pozhatták meg isten- és önismeretüket, 
közülük 13-an konfi rmáltak. Ősszel meg-
kezdte gyülekezetünkben gyakorló évét 
Péter-Szarka Zsófi a VI. éves teológus.
A szomszédos, egykori teniszpálya te-
rületét ifjúsági és közösségépítő progra-
mok szervezésére Debrecen város önkor-
mányzata térítésmentesen használatunk-
ba adta. A területet kitisztítottuk, a salak 
helyére földet szállíttattunk, automata 
locsolórendszert építettünk, elegyenget-
tük a területet és füvet vetettünk. A kis 
épületet raktározási célra átalakítottuk. 
Mindez tagjaink sok önkéntes munkájá-
val és adományaiból valósulhatott meg.
Gyülekezetünk nevében köszönöm lel-

késztársaimnak, a gondnoknak, kánto-
roknak, templomgondnoknak, pénztáros-
nak, hitoktatóknak hűséges munkájukat, 
valamint a csoportvezetőknek, presbité-
riumnak, szerkesztőségnek, honlapunk 
és a könyvtár munkatársainak és min-
denkinek a szívből, hitből, szeretetből 
végzett önkéntes szolgálatát. Több mint 
150-en végeztek havi rendszerességgel 
különböző önkéntes feladatokat, és még 
sokan segítettek alkalmilag. 
Jó példaként és a közös munkálkodásra 
való további buzdításként most is több 
mint hatvanféle szolgálati területet ne-
vezhetnék meg. 
Gyülekezetünk ebben az évben is tagjai-
nak önkéntes egyházfenntartói járuléka-
iból, perselypénzéből és adományaiból 
végezte éves munkáját. 
Szolgálataikért hálát adva emlékezünk 
elhunyt gyülekezeti tagjainkra.
Bocsánatot kérünk, ha minden igyeke-
zetünk ellenére is voltak mulasztásaink, 
és azért, ha valakit – akaratunk ellenére 
– megbántottunk volna. Magasztaljuk 
együtt az egyház Urát megtartó és szol-
gálatainkat megáldó kegyelméért!
(Folytatjuk!)

Püski Lajos lelkipásztor
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Hit és hivatás

Novemberi gyülekezeti hétvégénken a 
tanítványképzés programunk keretében 
„Hit és hivatás” témáról volt szó. Az első 
előadást dr. Hodossi Sándor a Debreceni 
Hittudományi Egyetem tanára, presbite-
rünk Hitünk és hivatásunk címmel tartot-
ta, melyen 80 gyülekezeti tag volt jelen. 
Az előadások szerkesztett változatát fo-
lyamatosan közöljük.

1994 januárjában, Budapest belvárosá-
ban meghalt egy férfi . Rosszul lett az 
utcán, de a közeli kórházból senki nem 
sietett a segítségére. A kiérkező mentők 
pedig már nem tudták megmenteni az 
életét. Az eset sokakat elgondolkoztatott, 
másokat felháborított. Országos napi-
lapok is beszámoltak a történtekről. Ki 
hibázott, ki mulasztott? A vélemények 
nagyon eltértek egymástól. A kórház il-
letékesei szerint senki. Érvelésük szerint 
a kórház a kapuban kezdődik, és nekik 
saját betegeikkel kell foglalkozniuk. 
Ugyanakkor a Kórházszövetség és az il-
letékes minisztérium képviselői másként 
foglaltak állást. Szerintük az orvos fel-
adata nem ér véget a kórház kapujánál, 
vagy a munkaidő leteltével. A 
kibontakozó vitához Antalóczy 
Zoltán, neves kardiológus pro-
fesszor is hozzászólt, aki az or-
vosi hivatás, a gyógyításra való 
elköteleződés szemszögéből 
értékelte a történteket. 

A több mint húsz évvel ezelőt-
ti példa arra világít rá, hogy 
mennyire különbözőképpen ér-
telmezik munkájukat, határoz-
zák meg feladatuk határait akár 
ugyanazon a területen munkál-

kodó szakemberek is. Az eltérő hivatás-
értelmezések különböző világképekre, 
hitekre épülnek. A munkaidőben végzett 
kereső tevékenység motivációja nagyon 
sokféle lehet. Mindenfajta foglalkozás 
választható praktikus megfontolásból. 
Milyen jövedelemre számíthat az ember, 
milyen lesz az időbeosztása, mekkora 
társadalmi tekintéllyel bír a választott pá-
lya, mennyire konvertibilis a megszerzett 
tudás? Akinek ezek a szempontok a dön-
tőek, az foglalkozást, szakmát választ. 
Ezek valóban fontos szempontok egy 
pályaválasztás előtt álló ifjú esetében, de 
elképzelhetőek másfajta motivációk is. 
Azt a kérdést is feltehetjük magunknak, 
hogy mennyire hasznos a munkánk? Ki-
nek és hogyan lehetünk segítségére az-
zal, amit teszünk? Úgy vélem, a válasz 
nem elsősorban a foglalkozás jellegétől 
függ, hanem a válasz adójától. Ha az em-
ber segíteni, használni szeretne a mun-
kájával , akkor hivatását gyakorolja. Ez 
több és más, mint a puszta kenyérkere-
set. De előfordulnak az életben másfajta 
ambíciók is. Arra is használhatja valaki 
az energiáit, lehetőségeit, hogy Krisztust 
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képviselje környezetében. Azt a Krisz-
tust, aki korábban már megszólította, 
magához hívta, felkészítette a szolgálat-
ra, majd visszaküldte, hogy só és világos-
ság legyen ebben a sötétségben tengődő 
közömbös vagy éppen cinikus világban. 
A küldetésként felfogott munkavégzés 
nem függ attól, hogy mekkora a társadal-
mi rangja, vagy anyagi megbecsültsége. 
A betöltött munkakör nem méltóságot 
ad, hanem lehetőséget a szolgálatra. A 
nagyobb hatalom nagyobb felelősséggel 
jár együtt. (Az előadáson használt illuszt-
rációk elsősorban a nevelés és az egész-
ségügy területéről származtak, amiről 
mindenkinek vannak személyes tapasz-
talatai.) 

A hívő ember nagy kérdése az, hogyan 
válhat élete Krisztusra mutató jellé a 
mindig változó körülmények között. 
Az első és kézenfekvő segítség ebben 
a testvéri közösség lehet számunkra. 
Azon emberek közössége, akik ugyan-
azt az utat járják, ugyanazokat a cé-
lokat tűzik ki maguk elé. A hasonló 
gondolkodású emberek keresik egy-
más társaságát. A közösség pedig meg-
tart, megerősít, új erőt, új távlatokat 
ad. Ráadásul barátokat, testvéreket. 
Ez azért is fontos, mert minden ember 
szeretné érteni a világot, amelyben él. 
Mi miért történik, hogyan következnek 
egymásból a dolgok? Nem mindig köny-
nyű eligazodni magunk körül. Ezt so-
kan igyekeznek kihasználni, szeretnék 
befolyásolni, talán manipulálni is gon-
dolkodásunkat. Ezért fontos, hogy Isten 
Igéjének fényénél, a hit szemüvegén ke-
resztül, egymás látását korrigálva nézzük 
a világot. Egyedül ez segít a tisztánlá-

tásban. Ahogyan Istenről, a világról, az 
emberről gondolkodunk, úgy fogunk vi-
szonyulni munkánkhoz is. Vannak, akik 
követelik, ami „jár nekik”, ragaszkodnak 
munkájuk kialkudott ellenértékéhez. Iga-
zuk van, hiszen az anyagi szükségletek 
mindenki számára fontosak. Ha emellett 
a többi ember javát, boldogulását is sze-
retnénk előmozdítani munkánkkal, akkor 
hivatássá nemesedhet a kenyérkereset. 
Ha szándékunk ennél is többre irányul, 
ha Istentől kapott ajándékként tekin-
tünk foglalkozásunkra, és az Ő dicsősé-
gét keressük, akkor küldetésben járunk. 
A háromféle motiváció nem mond el-
lent egymásnak, inkább ráépülhet egyik 
a másikra, így gazdagítva életünket. 
Ezáltal teremhet bennünk jó gyümöl-
csöket a kegyelem. Ha viszont meg-
maradunk a puszta anyagi motivációk-
nál, akkor életünk önző, terméketlen, 
üres marad. Végső soron értelmetlen. 
De Isten nem ilyen életet szán nekünk. 
Ezért azt a feladatot bízza ránk, hogy 
„hirdessétek nagy tetteit annak, aki a 
sötétségből az ő csodálatos világos-
ságára hívott el titeket!” (1Péter 2,9)  

Hodossi Sándor

Reformációs körséta
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Őszi kirándulás a gyülekezetben

Azzal a reménnyel indultunk útnak, hogy 
ismét egy csodálatos kirándulásban lesz 
részünk. 
Mind az időjárás és az összeállított prog-
ramok kedveztek nekünk. 
A reggeli lelki táplálékról Ötvös Laci 
bácsi gondoskodott a 139. zsoltár sza-
vaival: „…Szemmel tartod járásomat és 
pihenésemet, gondod van minden utam-
ra…, kezedet rajtam tartod…”
Nekem ez a kedvenc zsoltárom, így már 
a kirándulás elején megmelengette a szí-
vemet. Isten áldását kértük erre a napra 
is. Útközben énekeltünk és számos infor-
mációt tudhattunk meg arról a helyről, 
ahol éppen jártunk. 

Először Mezőkövesden álltunk meg, ahol 
a Matyó Múzeumot tekinthettük meg. A 
múzeumok mindig az újdonság varázsá-
val hatnak rám. A népviseletbe öltöztetett 
bábuk szebbnél szebb ruházatban dísze-
legtek előttünk. Egy nőnek meg sem kel-
lett szólalnia, mert a fejkendője elárulta a 
korát, a ruhája alján lévő csíkozás, díszí-
tettség utalt a társadalmi hovatartozására. 
A régészeti leletek is rabul ejtettek ben-
nünket. Kíváncsian fi gyeltünk föl a fi bula 
szóra, ami női ékszer volt.  

Tovább folytatva az utazást, Noszvajra 
érkeztünk. A dombok vonalába simulva 
késő barokk stílusú kastély fogadott ben-
nünket. Már az érkezésnél találgatni le-
hetett: itt vajon mit csinált báró Szepessy 
Sámuel, az Almássyak, a Gallasyak, 
Vécsey Anna  és Antonnie de la Motte 
márki? Erre a kastélyra nem volt jel-
lemző a múzeális csend, „beszédes” volt 
minden terme. Kihagyhatatlan volt szá-
munkra a református templom. A fehérre 

meszelt falon bibliai igék fogadtak ben-
nünket. Ott volt az egyik kedvencem is: 
„Szüntelenül imádkozzatok!” A templom 
belsejét körbeölelték a bekeretezett szí-
nes bibliai motívumú képek. Az önmagát 
feláldozó pelikán madár képét is láthat-
tuk.

A templom megtekintése után belecsöp-
penhettünk a noszvaji vásárba, ugyanis 
aznap tartotta a falu a birsfesztivált. A 
noszvajiak kedvessége, szorgalma, ha-
gyományőrzése, értékhordozása tükrö-
ződött a vásáron.

Rövid séta után egy másik titkot fedez-
hettünk fel: a barlanglakásokat. 
1930-ban a lakosság 36%-a lakott ilyen 
riolittufába vágott otthonokban. Ma a 
barlanglakások már lakatlanok, a falu 
délkeleti részén, a „Pocem”-ben levők jó 
részében pedig alkotótelep működik.
Azt hiszem, hogy valamennyiünk fejé-
ben megfogalmazódott. „De jó, hogy, 
nekünk nem kellett ilyen körülmények 
között élni!”

A vacsora előtt – logikus sorrendben 
– ellátogattunk a falu határában lévő 
Thummerer pincészetbe. A pincészet ala-
pítója Thummer Vilmos, aki 1995-ben 
elnyerte az „Év bortermelője” címet.
A borkóstoló után remek időzítéssel, va-
csorával zártuk a napot Tiszafüreden.

Úton hazafelé egy szívvel és lélekkel 
csendült föl az ének: „Nagy hálát adjunk 
az Atya Istennek…”
Egy újabb megtapasztalást élhettünk át: 
Immánuel, velünk az Isten.

Rácz Klára
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AlkalmainkVers

VASÁRNAP

 8:30 Istentisztelet a templomban
 8:30 Gyermekórák, 3-8 és 9-12 évesek, termekben
10:30 Istentisztelet a templomban
10:30 Gyerekórák, 3-8 és 9-12 évesek, termekben
15:00 Családi istentisztelet, hó utolsó vasánap,  

hittanosoknak és szüleiknek, templom*
KEDD

 9:30 Nyugdíjas Szeretetkör, 15. terem
16:30 Női Bibliakör, 6. terem*
18:30 Bibliakör, volt bibliaiskolások, 15. terem*

SZERDA

 9:30 Kismamakör, gyermekmegőrzés, 14-15. ter.*
19:00 Kamarakórus próba, 15. terem*

CSÜTÖRTÖK

17:00 Bibliaóra, 6. terem (nyáron 18:00)
17:00 Bibliakör, 60 év körüliek, 15. terem*
19:00 Bibliakör, volt bibliaiskolások, 6. terem*

PÉNTEK

 8:00 Imaóra, 6. terem*
17:00 Bibliakör, 50 év körüliek, 13. terem*
17:00 Sifi  ifi , 10. osztályosok, 15. terem*
17:00 Rúben ifi  , 11. osztályosok, 14. terem* 
18:00 Ábrahám-kör, 32-40 körüliek, 14. terem*
19:00 Págiél ifi , 12. osztályosok, 2. terem*
19:00 Dávid-kör, 30 körüliek, 6. terem*
19:00 Bibliaiskola, felkészítés felnőtt keresztelés-

re, konfi rmációra is, 15. terem*
SZOMBAT

15:00 Konfi rmációi óra, 15. terem*
16:00 Timóteus ifi , 8. osztályosok, 14. terem*
16:00 Szilász ifi , 9. osztályosok, 6. terem*
17:30 Otniél ifi , 19-20. évesek, 15. terem*
17:30 Matuzsálem ifi , 20-21 évesek, 6. terem*
17:30 Mixifi , 19-26 évesek, 14. terem*

Hitoktatás*: Babits, Martonfalvi, Simonyi, 
Tessedik utcai, Manófalva óvodákban és a  Böször-
ményi, Bolyai, Kardos úti és a Kettesy iskolákban.
Havi rendszerességű alkalmak: Fiatal házasok köre*, 
Válóháló*, Nagyszülők*, Konfi rmandus szülők* 
csoportja

A *-gal jelzettek nyáron szünetet tartanak!
Mindenkit szeretettel várunk!

Babits Mihály

Csillag után

Ülök életunt szobámban, 
hideg teát kavarok...

Körülöttem fájás-félés 
ködhálója kavarog.

Kikelek tikkadt helyemből, 
kinyitom az ablakot

s megpillantok odakint egy
ígéretes csillagot.

Ó ha most mindent itthagynék, 
mennék a csillag után,

mint rég a három királyok 
betlehemi éjszakán!

Gépkocsin, vagy teveháton – 
olyan mindegy, hogy hogyan!
Aranyat, tömjént és mirrhát
vinnék, vinnék boldogan.

Mennék száz országon át, míg
utamat szelné a vám.

„Tömjéned meg, ami csak van,
az mind kell, az itteni
hazai hatalmak fényét

méltón dicsőíteni.”
Százszor megállítanának,  – 

örülnék, ha átcsuszom:
arany nélkül, tömjén nélkül 

érnék hozzád, Jézusom!
Jaj és mire odaérnék, 
hova a csillag vezet,

te már függnél a kereszten
és a lábad csupa seb, 

s ahelyett hogy bölcsőd köré
szórjak tömjént, aranyat,

megmaradt szegény mirrhámmal
keserűszagu mirrhámmal

kenném véres lábadat.



Hírek

„Üdvözítő született ma nektek!”  (Luk 2,11)

 Advent második vasárnapján, dec. 6-án 
a kórus is szolgál.

 Advent harmadik vasárnapján, december 
13-án az ifi sek szolgálnak a délelőtti is-
tentiszteleteken, fél 9-kor és fél 11-kor.

  Advent utolsó vasárnapján, december 
21-én, a gyermekek karácsonyi műsorral 
szolgálnak mindkét istentiszteleten.

 Karácsonyi családi istentisztelet lesz 
december 20-án délután 3 órától.

 Úrvacsorai előkészítő istentiszteletek 
lesznek december 22-én és 23-án (kedden és 
szerdán) 5 órától.

 Szentesti istentisztelet: december 24-én 
(csütörtök), délután 4 órakor lesz.

 Karácsony első napján (péntek) úrvacsorás 
istentiszteletek lesznek fél 9-kor és fél 11-kor. 
 Karácsony második napja (szombat): isten-
tisztelet keresztelővel fél 11-kor.
 December 27-én vasárnap fél 9-kor és fél 
11-kor istentisztelet lesz.
 Óévi istentisztelet: december 31-én (csü-
törtök) délután 4 órakor.
 Újévi istentisztelet január 1-jén (péntek) 
fél 11-kor lesz.
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DEBRECEN

Áldott Karácsonyt és 
békességes új esztendőt kívánunk 
minden kedves olvasónknak!
                             a Szerkesztőség

NYOMTATVÁNY


