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ÁldԦt Karácsonyt !
„Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök.” 1Móz 9,13

Hálaadás a 2018-as év áldásaiért
Hetente több mint hatvan alkalommal hangozhatott, különböző formában és helyszínen a bibliai üzenet. Vasárnaponként a két
istentiszteleten a négy gyermekcsoporttal
együtt közel félezren magasztalhattuk az
Urat, ﬁatalok és idősebbek, régóta hívők
és mostanában megtértek.
A kiscsoportos- és rétegalkalmakon pedig
egymást is jobban megismerve tanulmányoztuk az igét, kérdéseket, szolgálatokat
beszéltünk meg és közösen imádkoztunk.
Önkormányzati óvodákban 8, az iskolákban 27, a gimnáziumban 6 hittanos
csoporttal és a termünkben működő konﬁrmációs csoporttal, valamint az egyházi
óvodába és általános iskolákba járó kb.
80 nagyerdei gyermekkel együtt több
mint 570 ﬁatal hallhatta hetente az igét.
Tartottunk a hittanosoknak és szüleiknek
havonta Családi istentiszteletet és vakációs gyermekhetet.
Hetente közösen kezdett a 7 iﬁs csoport,
köztük a táborban megalakult Agabosz
nevű új iﬁs csoport is.
Hetente találkoztak a Kismamakör, Bibliaóra, Nyugdíjaskör, Imaóra és még a hét
bibliakör tagjai. Működtek a házikörök,
a Válóháló és a havonkénti csoportjaink
is. Végezte szolgálatát a választások
révén részben megújult Presbitérium és
bizottságai.
Havonta egy vasárnap, a fél 11-es istentiszteleten a zenekar is szolgált. A
kamarakórus éneke is gazdagította istentiszteleteinket. Elkészültek a zenekar és a
kamarakórus CD felvételei. Gyászolókat
hívtunk vigasztaló istentiszteletre. A betegek látogatása is folyamatos volt. Hajléktalanoknak főztünk, és kiosztottunk egy
téli szombaton 250 adag többfogásos meleg ételt. Bekapcsolódtunk a „Kék vödör”

rászorulókat segítő adománygyűjtésbe.
Missziói és közösségépítési szempontból
is kiemelkedő jelentőségű volt a Sátoraljaújhelyen tartott huszonharmadik,
„Dicsőségének magasztalására legyünk”
témájú többgenerációs nagytáborunk,
ahol 408-an (hétvégén 446-an) voltunk
együtt egy hétig: bölcsődések, óvodások,
hittanosok, ﬁatalok, szülők és nagyszülők.
Alapítványunk és tagjaink adományaiból
segítséget nyújtottunk a táborozáshoz.
A tanítványképzés keretén belül Gyülekezeti hétvégénken „Érted is amit olvasol?” címmel hangzottak el előadások.
„Anyáink hite – hitünk anyái” címmel
tartottunk női napot. „VezetŐ” címmel
pedig a férﬁak számára tartottunk egy
napot a férﬁszerepről.
Egyházközségünk területének északi
részén „Úrréti Református Gyülekezet”
névvel új közösség szervezését kezdtük el.
A 2017. szeptember 1-től tartott vasárnapi
előkészítő alkalmak után, 2018. február 18-tól kezdve már minden vasárnap
istentiszteleteik vannak az Árpád Vezér
Iskolától bérelt aulában. Fokozatosan
kiépülnek az új közösség kiscsoportjai
is. Augusztusban saját táborukat is megtartották. Irodai feladatokhoz pedig egy
lakást bérlünk a Vezér utcán. Előttünk álló
nagy feladat az is, hogy a formálódó új
közösségnek majd szüksége lenne önálló
ingatlanra is.
Honlapunkon az információk és a 25 éve
havonta megjelenő Szivárvány számai
mellett az igehirdetések is elérhetők.
A Szivárvány pünkösdi és karácsonyi
számát most is minden egyházközségünket támogatónak és gyülekezetünkhöz
írásban is bejelentkezettnek eljuttattuk.
Karácsonykor és húsvétkor legátust fogad-
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Hálaadás a 2018-as év áldásaiért
tőségnek, zenekarnak, honlapunk és a
könyvtár munkatársainak, templomkertet
gondozóknak és mindenkinek a szívből,
hitből, szeretetből végzett önkéntes szolgálatát. Több mint 150-en végeztek havi
rendszerességgel különböző önkéntes
feladatokat, és még sokan segítettek alkalmilag.

tunk, és így támogattuk a lelkészképzést.
Budapestre, Kiskunságba, Szatmárba
is szerveztünk kirándulást. Fogadtuk a
Sepsiszentgyörgy-Belvárosi Gyülekezet
autóbuszos csoportját.
Kertiparti, Teaház, Filmklub is segítette
a közösségépítést. Áldásosak voltak a
Házasság hete „Éltető sodrásban” témájú
programjai, és akkor köszöntöttük a jubiláló házaspárokat. A „Nagyerdei esték”
keretében előadások hangzottak el. Működött a gyülekezeti könyvtárunk több
mint 2600 kötettel.
A pályán gyermekeknek, ﬁataloknak és
felnőtteknek különböző programokat szerveztünk. Április végén a vasárnap délelőtti
két istentisztelet résztvevőinek „Összetartozásunk napját” tartottunk, melyen 300
fő együtt is ebédelt egy nagy sátor alatt.
Ősszel egy vasárnap az istentisztelet után
gyülekezeti piknik keretében volt közös,
batyus, szabadtéri ebéd.
Igehirdetések is segítettek felkészülni a
gyülekezetbe hívogató „András-szolgálatra”. Az érdeklődőknek tartott három
őszi istentiszteleten a korábbi években
felnőttként konfirmáltak is szolgáltak
megtérésükről szóló bizonyságtétellel.
Az érdeklődő felnőttek a Bibliaiskolában
alapozhatták meg Isten- és önismeretüket,
közülük 13-an konﬁrmáltak.
Megkezdte gyülekezetünkben gyakorlati
évét Gyatyel-Horváth Eszter VI. éves
teológus.

Jó példaként és a közös munkálkodásra
való további buzdításként most is több
mint hatvanféle szolgálati területet nevezhetnék meg.
Gyülekezetünk ebben az évben is tagjainak önkéntes egyházfenntartói járulékaiból, perselypénzéből, céladományaiból
és az önkéntesek szolgálataival végezte
éves munkáját.
Szolgálataikért hálát adva emlékezünk
elhunyt gyülekezeti tagjainkra.
Bocsánatot kérünk mulasztásainkért, és ha
valakit – akaratunk ellenére – megbántottunk volna. Magasztaljuk együtt az egyház
Urát megtartó és szolgálatainkat megáldó
kegyelméért! (Folytatjuk!)
Püski Lajos lelkipásztor
Adventi koszorúkészítés

Köszönöm lelkésztársaimnak, gondnoknak, kántornak, templomgondnoknak
és önkéntes segítőjének, pénztárosnak,
hivatali önkéntesünknek, hitoktatóknak
hűséges munkájukat, valamint a csoportvezetőknek, presbitériumnak, szerkesz-
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Érted is, amit olvasol? (1) Az Ószövetség világa
(Dr. Németh Áron gyülekezeti hétvégénken elhangzott előadásának szerkesztett
változata. )
Az etióp kincstárnok történetében elhangzó kérdés: „Érted is, amit olvasol?”
(ApCsel 8,30) egy nem zsidó származású
ember problémáját tükrözi az Ószövetség
megértésével kapcsolatban. Éppen ezért
minket, 21. századi magyar embereket is
érint ez a kérdés: vajon (jól) értjük-e, amit
olvasunk az Ószövetségben?
A hívő, Istent kereső ember számára
nem kétséges, hogy olvasni kell a Szentírást, hiszen hitvallásunk szerint abban
Isten szól hozzánk. Életünket, gondolkodásunkat, szavainkat és tetteinket ehhez a
normatív szöveghez igazítjuk. Magának
a bibliaolvasásnak mára alig maradt akadálya, bő 400 éve saját anyanyelvünkön
is hozzáférünk a Szentírás szövegéhez. A
Biblia, benne az Ószövetség megértése
viszont mégis sokszor akadályba ütközik.
Igaz, hogy számos ószövetségi történet
egy kisgyermek számára is könnyen
befogadható, ugyanakkor közös tapasztalatunk, hogy az ószövetségi szövegek
értelme nem mindig tárul fel előttünk
egyértelműen.
Két problémával kell elsőként szembesülnünk, amely a megértést alapvetően
korlátozzák. Egyrészt objektív akadályt
jelent, hogy a szöveg túl távol van tőlünk
abban az értelemben, hogy az Ószövetség
egy távoli kor, távoli földrajzi hely, egy
számunkra idegen kultúra és egy idegen
(holt)nyelv irodalmi terméke. Másrészt
szubjektív akadályt jelent, hogy az olvasó személye, a bennünk lévő előzetes
ismeretek, elképzelések és tapasztalatok
Istenről, a világról, saját korunkról, alap-

vetően meghatározzák a szöveghez való
viszonyunkat, esetleg szelektívvé teszik
az olvasásunkat. A bibliai szövegek értelmezésének egyik fontos lépése e két
akadályozó tényező minimalizálása.
Az Ószövetség nem légüres térben született. A térnek és időnek az a szelete,
melyben az Ószövetség keletkezett, az
ókori Közel-Kelet. Mivel az általános
műveltségnek része az ókori Egyiptom
és Mezopotámia története, lehetnek
sejtéseink arról a világról, amelyben az
Ószövetség is keletkezett. Ha azonban
ezeken az ismereteken túl közelebbről is
megvizsgáljuk az Ószövetség népének
gondolkodását, akkor sok bibliai szöveg
még világosabbá válhat számunkra. Három nagy területre rápillantva vizsgáljuk
most meg, hogy milyen is az a világ és az
a gondolkodás, melyben az Ószövetség
született.
1) Világkép: A sémi gondolkodás nem
absztrakt gondolkodás, az Ószövetségnek
így nincs elvont kozmosz-fogalma, mint a
görög ﬁlozóﬁának. Abban a vertikális felosztásban látja a világot, mely kettő (ég+
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Érted is, amit olvasol? (1) Az Ószövetség világa
föld) vagy három (ég+föld+vizek/alvilág)
komponensre bontja a mindenséget.
Fontos jellegzetessége az ószövetségi
világképnek, hogy abban nem válik el
élesen egymástól, sőt egységet alkot egymással az ember által megﬁgyelt dolgok
konkrét és szimbolikus értelme, a világ
empirikus-technikai és spekulatív-mitikus
oldala. Míg a görög/európai gondolkodás
zárt, mechanikus rendszerként tekint
a világra, addig az ószövetségi ember
tapasztalati világában a „tényleges” és
„jelképes” folyamatosan áthatják egymást. Ez azt jelenti, hogy a tenger mindig
egyszerre jelenti azt a nagy mennyiségű
természetes vizet, melyben az ember
halászhat, hajózhat, de mint káosz-szimbólum egyszerre jelenti az életellenes
erőket is, melyek fenyegetik az embert
és a teremtett világ rendjét. Nem utolsó
sorban azt is ﬁgyelembe kell venni, hogy
az ószövetségi szövegek korukat tekintve
nyolc évszázadot ölelnek át, amely során
az ószövetségi ember világképe változásokon mehetett keresztül.

Izráelt. Népe egyedül őt imádhatja, és
tilos képekkel kiábrázolni. Könyveken
átívelő istenkép, hogy az Úr teremtő Isten,
igazságos Isten, és elsősorban történelmi
tettein keresztül vált megtapasztalhatóvá
Izráel számára.
Az istenkép is nyilvánvalóan változott
az ószövetségi időkben. A bibliai szövegekben előttünk áll az a több száz éves
folyamat, hogy bár sokféle istenséget
ismert Izráel népe (politeizmus), ők végül
Jahve egyedüli tisztelete mellett döntöttek
(monolatria), majd eljutottak addig a gondolatig, hogy nincs is más isten az Úron
kívül (monoteizmus).
3) Emberkép: Az Ószövetség a „Kicsoda az ember?” kérdésre sokféle választ
ad. Közvetlenül egymás mellett találunk
egészen optimista emberképet, mely szerint az ember Isten képmása (1Móz 1), és
pesszimista képet, mely javíthatatlan bűnösként mutatja az embert (1Móz 2kk). Az
egységes kiindulási pont, hogy az Ószövetség az embert mindig Isten előtt, Istennel való kapcsolatán keresztül vizsgálja.
Lényeges látnunk azt is, hogy a
nyugati kultúrában elterjedt dichotóm
emberkép (test+lélek) és trichotóm emberkép (test+lélek+szellem) nagyon távol
áll az ószövetségi gondolkodástól. Az
Ószövetség alapvetően nem atomizálja
az embert, hanem az egészlegességéből
indul ki, melynek egy-egy aspektusát
olykor kihangsúlyozza. Az is jellemző
az Ószövetségre, hogy számára az ember
nem izolált létező, hanem közösségben
értelmezendő. A héber gondolkodás általában is közösségcentrikus, ami napjaink
individualista tendenciáitól nagyban
különbözik.

2) Istenkép: Az Ószövetség istenképe
nem egységes. Vannak egészen egyszerű,
„emberszerű” (antropomorf) leírásai Istennek (pl. 1Móz 3,8), és vannak teljesen
megfoghatatlan képek a világfeletti Úr
transzcendenciájáról (pl. Ez 1). Számos
metaforát ismerünk, melyek szerint Isten
apa vagy éppen anya, máskor ordító oroszlán vagy éppen kőszikla, király, fazekas,
bíró, hadvezér, megcsalt férj… stb.
A sokféleségből kiemelhető néhány fő
vonás, melyek egyben tartják ezt az istenképet. Fontos tulajdonsága Istennek, hogy
ő „egy”, aki Jahve néven nyilatkoztatta
ki magát, és tulajdon népének választotta
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Advent

25 éves a Szivárvány

Advent van. Ebben a néhány hétben igyekszünk kicsit lassítani és elcsendesedni.
Kitakarítjuk szobáink sötét, poros sarkait,
és az életünk hasonlói részeivel is jó, ha
így teszünk. Törekszünk arra, hogy ez a
néhány hét más legyen, mint az előzőek
és a karácsonyt követőek!
De ne higgyük, hogy Jézus ennek függvényében jön el! Ne gondoljuk, hogy ha nem
sikerült „elég jól” az adventi készülődés,
akkor már nem is érdemes karácsonyt
ünnepelni! Higgyük el, és lássuk meg,
hogy Isten hatalmasabb ennél. Ő nagyobb
a mi helyes – vagy helytelen – időbeosztásunknál, Ő felette áll a mi emberi igyekezetünknek. Ő ad igazi, boldog, békés, a
Megváltó születését ünneplő karácsonyt,
akár a körülmények ellenére is!
Legyen valódi békességünk abban, hogy
Jézushoz jöhetünk úgy, ahogy vagyunk.
Tisztára pucolva vagy porosan, félve, bátran, kérdésekkel, válaszokkal, szomorúan
vagy nagy örömmel.
„A jászol nem azt üzeni, hogy mindennek
a helyére kell kerülnie, mire Jézus megérkezik, hanem azt, hogy Jézus mindent
a helyére tesz, amikor Ő megérkezik.”
(Rend Collective)
Gyatyel-Horváth Eszter

Már Noé is a gyülekezeti újságunkat olvasta az özönvíz után? – kérdezte tőlünk
Janka lányunk óvodás korában, miután
a vasárnapi gyermekórán Isten ígéretéről beszélgettek: a felhőkre helyezett
szivárványívről, amely a világgal kötött
szövetség jelévé vált (1Móz 9,13).
Ha újságunk nem is ennyire régi, negyedszázad azért mégiscsak nagy idő, nemcsak
egy mai gyermek, hanem egy gyülekezeti
közösség számára is. Az eddig megjelent
300 számban néhány száz szerző sok ezer
írását olvashattuk. Vannak, akik több, mások egy-egy cikkel járultak hozzá ahhoz,
hogy megosszák velünk gondolataikat az
egyénileg vagy közösségben megélt hitbeli-lelki csodákról; tapasztalataikat saját
kiscsoportjukról; tudósításaikat gyülekezetünk eseményeiről: rendhagyó és rendes
istentiszteletekről, missziós alkalmakról,
táborokról, kirándulásokról, templom- és
udvartakarításról, hajléktalan-étkeztetésről és sok minden másról.
Az elmúlt 25 év újságjai nem váltak régiséggé, hiszen ezeket kézbe véve egy olyan
gyülekezeti missziótörténet bontakozik ki
előttünk, amely nemcsak a friss lapszámokban, hanem visszatekintve is fontos
tükröt nyújt nekünk, nagyerdeieknek. A
gyülekezet és egyes tagjai továbbfejlődéséhez, a missziói parancs betöltéséhez
elengedhetetlen az Ige mérlegére tett
folyamatos önértékelés. A tudatosság,
a múltbeli lépéseink értelmezése és a
mindenkori jelen helyzet elemzése elengedhetetlen feltétele a missziós jövőkép
felrajzolásának is. Számunkra így jelképezheti a gyülekezeti Szivárvány Isten
világgal kötött szövetségét.
Dr. Fazakas Gergely

Ifisek szolgálata

6

Alkalmaink 2018/19

Ünnepi rend

VASÁRNAP

♦ Dec. 16. Családi karácsony hittanosoknak, 15 óra
♦ Dec. 21-22. (p.-szo.) 17 órakor úrvacsorai előkészítő istentiszteletek
♦ Dec. 23. Az istentiszteleteken gyermekek is szolgálnak
♦ Dec. 24. Szenteste 16 óra
♦ Dec. 25. fél 9 és fél 11: Úrvacsorás
istentiszteletek
♦ Dec. 26-án csak fél 11-kor lesz istentisztelet
♦ Az ünnepen legátus is szolgál!
♦ Dec. 30. Istentiszteletek fél 9 és fél
11-kor
♦ Óévi istentisztelet 16 órakor
♦ Újévi istentisztelet fél 11-kor

8:30 Istentisztelet a templomban
8:30 Gyermekórák, 3-8 és 9-12 évesek
10:30 Istentisztelet a templomban
10:30 Gyermekórák, 3-8 és 9-12 évesek
15:00 Családi istentisztelet, a hó utolsó vasánapján,
a hittanosoknak és szüleiknek*

HÉTFŐ
18:30 Fiatal felnőttek köre (25-35 év)*

KEDD
9:30 Nyugdíjas Szeretetkör
16:00 Női Bibliakör*
18:30 Bibliakör (50-65 év)*

SZERDA
9:30 Kismamakör, gyermekmegőrzéssel*
19:00 Kamarakórus próba*

CSÜTÖRTÖK
16:30 Bibliakör (65 év körüliek)*
17:00 Bibliaóra
18:30 Bibliakör (45-60 év)*

Egyházmegyei presbiteri találkozó

PÉNTEK
8:00 Imaóra*
14:45 Konfirmációi óra*
17:00 Ifik (korcsoportok szerint: 14-25 év)*
18:00 Ábrahám-kör (35-45)*
19:00 Bibliaiskola, felkészítés felnőtt keresztelésre, konfirmációra is*

Hitoktatás:
Babits, Simonyi, Tessedik, Lehel utcai, Klinikai és Manófalva óvodákban, valamint
az Árpád Vezér, Bolyai, Hatvani, Kettesy
általános és Szent László középiskolákban*.

Köszönjük!
Köszönjük, hogy:
– egyházfenntartói járulékával,
– perselyes adományával,
– céladományával,
– önkéntes szolgálatával,

Válóháló kéthetente*
Családok köre havonta
A *-gal jelzettek nyáron szünetet tartanak!

részt vett gyülekezetünk
küldetésének teljesítésében.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Őszi nagytakarítás a templom körül

Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség
4032 Debrecen, Bolyai u. 25. Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos, lelkipásztor
Nyomda: Litográfia Készült 1600 példányban
26. évfolyam 12. szám

www.refnagyerdo.hu
Áldott Karácsonyt és
békességes új esztendőt kívánunk
minden kedves olvasónknak!
a Szerkesztőség
NYOMTATVÁNY

DEBRECEN

