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Hálaadás 2012 áldásaiért
Folytattuk mindazt, ami eddig áldásosnak 
bizonyult. Hetente különböző formában és 
helyszínen több mint ötven alkalommal 
hangozhatott Isten igéje. Vasárnaponként 
a négy gyermekcsoporttal együtt közel 
félezren magasztalhattuk az Urat fi atalok 
és idősebbek, régóta hívők és mostanában 
megtértek.
A kiscsoportos és réteg-alkalmakon 
pedig egymást is jobban megismerve 
tanulmányoztuk az Igét, kérdéseket és 
szolgálatokat beszéltünk meg, és közösen 
imádkoztunk. Önkormányzati óvodákban 
és iskolákban 19 hittanos csoportban, a 
termeinkben lévő két kátés és 6 ifi s cso-
portban, valamint az egyházi óvodába és 
általános iskolákba járó kb. 70 gyermekkel 
együtt több mint 400 fi atal hallhatta heten-
te az igét. Tartottunk vakációs gyerekhetet, 
valamint a hittanos gyermekeknek és szü-
leiknek havonta Családi istentiszteletet. 
Működött a Kismamakör, Bibliaóra, 
Nyugdíjaskör, a 6 bibliakör, az Imaóra 
és a házikörök is. A táborban megalakult 
az újabb ifi  Rúben néven. A nem Debre-
cenben tanuló egyetemista ifi seink itthon 
Mixifi ben találkozhattak. A Dávid ifi t már 
felnőtt körként tartjuk számon. Végezte 
szolgálatát a megújult Presbitérium és 
bizottságai.
Énektanítás is volt az egész gyülekezet-
nek, az istentiszteleteken és a táborban, 
valamint a kiscsoportokban. A kamara-
kórus éneke gazdagította istentisztele-
teinket. Vasárnap délután Zenés áhítat 
volt. Gyászolókat hívtunk vigasztaló 
istentiszteletre. A betegek látogatása is 
folyamatos volt. Hajléktalanoknak főz-
tünk, és kiosztottunk egy téli szombaton 
250 adag több fogásos meleg ételt, és a 
jótékonysági „ruha-turi” után 25 zsák 

ruhát adományoztunk a megsegítésükre. 
Indiai misszionárius is szolgált köztünk. 
Volt gyülekezeti pingpong bajnokság, és 
részt vettünk az egyházmegyei futball 
bajnokságon is.
Missziói és közösségépítési szempontból 
is kiemelkedő jelentőségű volt a Sátoral-
jaújhelyen tartott tizenhetedik többgenerá-
ciós nagytáborunk, ahol 400-an (hétvégén 
426-an) voltunk együtt egy hétig: böl-
csődések, óvodások, hittanosok, fi atalok, 
szülők és nagyszülők. Alapítványunk és 
tagjaink adományaiból segítséget nyúj-
tottunk a táborozáshoz. 
A gyülekezetünk határain túli missziót se-
gítettük előadásokkal, igeszolgálatokkal, 
adományokkal.
A megújult honlapunkon a havonta meg-
jelenő Szivárvány is elérhető, melynek 
pünkösdi és karácsonyi számát minden 
egyházközségünket támogatónak eljut-
tattuk. Karácsonykor és húsvétkor legá-
tust fogadtunk. Kirándulást szerveztünk 
Gyimesbe, Nógrádba, Ópusztaszerre.
Az ifisek közös évnyitót és évzárót is 
tartottak. A Házasság Hete gazdag prog-
ramot kínált. Tavasszal hitmélyítő esték 
voltak. Gyülekezeti hétvégénken „Jézus 
és a teremtett világ” címmel hangzottak 
el előadások. Április végén a vasárnap 
délelőtti két istentisztelet résztvevőinek 
„Összetartozásunk napját” tartottunk. 
Kertiparti, Teaház, Filmklub is segítette a 
közösségépítést. Megnyílt 1400 kötettel a 
gyülekezeti könyvtárunk.
Folytatva a tavaly megkezdett missziói 
programunkat, „Átriumi beszélgetések” 
címmel közel 2.500 tájékoztató lapot jut-
tattunk el egyházközségünk területének 
egy (korábban még fel nem keresett) ré-
szére, felkínálva az érdeklődőknek készí-
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tett alkalmainkat. Igehirdetések segítettek 
felkészülni a gyülekezetbe hívogató „And-
rás-szolgálatra”. Az érdeklődőknek tartott 
három istentiszteleten a korábbi években 
felnőttként konfi rmáltak is szolgáltak az-
zal, hogy bizonyságot tettek megtérésük 
útjáról. Az érdeklődő felnőttek a Biblia-
iskolában alapozhatták meg Isten- és ön-
ismeretüket, közülük 10-en konfi rmáltak.
A templom korszerűsítésének második 
ütemeként 1.500.000 forintért az úrasztala 
környékére dobogó készült, és a főbejárat 
fölötti karzat padjait megemeltük, hogy az 
ott ülők legalább a szószéket láthassák. A 
templom további korszerűsítését (hango-
sítás-kivetítés, fűtésrendszer felülvizsgá-
lata) hordozzuk imádságainkban, és há-
laáldozatunkkal segítsük a megvalósítást.
Gyülekezetünk nevében köszönöm lel-
késztársaimnak, a gondnoknak, a kán-
toroknak, a  templomgondnoknak, a 
pénztárosnak, a hitoktatóknak hűséges 
munkájukat, valamint a csoportveze-
tőknek, a Presbitériumnak, a szerkesz-
tőségnek, honlapunk munkatársainak és 
mindenkinek a szívből, hitből, szeretetből 
végzett önkéntes szolgálatát. Több mint 
140-en végeztek havi rendszerességgel 
különböző önkéntes feladatokat, és még 
sokan segítettek alkalmilag. 
Jó példaként és a közös munkálkodásra 
való további buzdításként a több mint hat-
vanféle szolgálati területből megnevezek 
néhányat: igei szolgálatok, bizonyságté-
telek, otthoni és gyülekezeti imádságok, 
igeolvasások. Látogatások és szeretet-
szolgálati munkák. Műsorok, énekkari és 
zenei közreműködések. Újságunk és más 
sajtótermékek terjesztése.
Úrvacsorai segítségek. Javítások, a temp-
lomkert gondozása, virágok templomi 

elhelyezése, takarítási segítségek. Jegy-
zőkönyv, anyakönyv megírása, persely-
adományok számbavétele.
Vásárlási segítségek, szeretetvendégségek 
előkészítése, sütemények, természetbeni 
adományok, fényképezés. Bizottsági 
szolgálatok. Egyházfenntartói járulékok, 
cél- és perselyes adományok. Utazások 
szervezése, táboroztatási segítségek.
Hívogatások gyülekezeti alkalmakra, 
templomba érkezők fogadása, gyermek-
felügyelet. Gyülekezetünk keretein kívül 
végzett szolgálatok, alapítványi munkák. 
Jó szándékú, építő észrevételek, javas-
latok. Szolgálatunk végzéséhez csalá-
dunknak adott segítségek. Egymás iránti 
türelem és szeretet.
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

Idősek délelőttje
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Nyolc kilométerre Jézustól
(Heródes) Összehívatta a nép valameny-
nyi főpapját és írástudóját, és megkér-
dezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisz-
tusnak. Azok ezt mondták neki: „A júdeai 
Betlehemben, mert így írta meg a prófé-
ta…” (Mt 2, 4-5)
Máté evangéliuma szerint a Jézust kereső 
napkeleti bölcsek egy csillag vezetésével 
elindulnak babiloni szülőhazájukból Jú-
deába, hogy Jézus előtt hódoljanak, és 
ajándékokat vigyenek neki. Az evangéli-
umban úgy olvassuk, hogy a bölcsek elő-
ször Jeruzsálemben keresik a gyermeket, 
majd az ottani papság útmutatása szerint 
tovább mennek a szomszédos Betlehem-
be, ami mindössze 8 km távolságra fek-
szik Jeruzsálemtől. Milyen érdekes, hogy 
amíg a napkeleti bölcsek bizonytalan je-
lek alapján is megteszik azt a hatalmas 
utat Babilonból Betlehembe, azok, akik 
egészen közel vannak Jézushoz, akik 
ismerik a próféciákat, akik Isten Igéjét 
tanulmányozzák nap mint nap, hosszú 
órákon keresztül, akik várják a Messiást, 
most értetlenül és zavarodottan állnak a 
történtek előtt. Mindössze 8 km választja 
el a zsidó papokat Jézustól, és mégsem 
olvasunk arról, hogy lenne akár egy is 
közöttük, aki venné a fáradságot, hogy 
megnézze a gyermeket, és utánajárjon a 
hírnek, miszerint megszületett a Messiás. 
Pedig ez a 8 km igazán nem nagy távol-
ság. Pár óra alatt gyalogosan is könnyen 
megtehető. A főpapok jól ismerik az 
Írást, a próféták jövendöléseit, de akkor 
miért nem teszik meg ezt a 8 km-t? Miért 
nem mennek el ők is Betlehembe a böl-
csekkel? Milyen szomorú, hogy csak 8 
km-re vannak a megígért Szabadítótól, 
az üdvösségtől, a bocsánattól, az örök 
élettől és mégsem találkoznak Jézussal. 

Van úgy, hogy nálunk is megvannak a 
külső kellékek, mint a zsidó papoknál: 
jól ismerjük a Szentírást, kívülről tudunk 
idézni Igéket, talán útba is igazítunk má-
sokat Jézushoz, és mégis megmarad köz-
tünk és az Úr között ez a 8 km távolság. 
Talán égnek a gyertyák az adventi ko-
szorún, ott áll a szobában a szépen fel-
díszített karácsonyfa, alatta az ízlésesen 
becsomagolt ajándékokkal, együtt van a 
család, csak éppen Jézus nincs ott, mert 
ő 8 km-rel odébb fekszik egy jászolban. 
Talán eljövünk a karácsonyi alkalmakra 
a templomba, és utána leülünk a szépen 
megterített asztalhoz, de haraggal a szí-
vünkben. Ilyenkor közel van hozzánk 
Jézus, de mégis ott maradt ez a 8 km tá-
volság. Ne maradjon köztünk és Jézus 
között 8 km távolság, hanem lélekben 
menjünk el mi is Betlehembe Jézushoz 
a bölcsekkel. Boldog karácsonya annak 
lesz, aki leküzdi ezt a lelki távolságot, aki 
nem áll meg Heródes udvarában, nem áll 
meg Betlehem kapujában, hanem elmegy 
egészen az Úr Jézus jászoláig, hogy az ő 
szívében is megszülessen a Megváltó.

Szilágyi Krisztina

A Kismamakör adventi koszorút készít
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A könyvtárban

Könyvtárral gyarapodott gyülekezetünk
Októbertől új funkciója van a templom fő-
bejáratától bal kéz felé eső kis szobának, a 
régi irodahelyiségnek. Hosszú hónapokig 
tartott, amíg elkészült, sok-sok fejtörés, 
utánajárás, jó néhány szorgos, segítő kéz 
munkájának eredménye. Polcok borítják 
a falakat, sűrűn telerakva könyvekkel, 
gerincükön katalógusszámmal. Olva-
sójegyek sorakoznak csinos kis karton 
tasakokban, színes jelölőcédulákkal 
„ékesítve”, a polcokon információs táblák 
segítik az eligazodást az egyes témakörök 
között:
Áhítatok, Biblia, Bibliaismeret, Család, 
Férfi ak, Gyermeknevelés, Házasság, Nők, 
Egyház, Életrajz, Evangelizáció, Gyerek-
könyvek, Gyülekezet, Hit és tudomány, 
Hitkérdés, Hittan, Ifjúság, Igehirdetés, 
Ima, Irodalom, Keresztyén, Életünk, 
Kézikönyv, Lelkigondozás, Misszió, Mű-
vészet, Történelem, Földrajz, Traktátus, 
Ünnepek, Vers, Zene.
Ebből a felsorolásból kiderül, miért lát-
ta fontosnak a könyvtár megálmodója, 
Kertiné Anikó, hogy életre keljen ez a kis 
könyves birodalom. Túlnyomó többségé-
ben a keresztyénséggel kapcsolatos köny-
vek találhatók meg benne, olyan gondosan 
válogatott irodalom, amelynek darabjai 
között minden korosztályú, mindenfajta 
érdeklődési körű testvér talál kedvére 
és főként épülésére szolgáló olvasniva-
lót. Gyermekeink nevelésében, családi 
élettel, vagy bármely más, problémás 
élethelyzettel kapcsolatos kérdéseinkben 
is bátran támaszkodhatunk a polcokon 
található szakirodalomra, hiszen a szerzők 
tudásuk, bölcsességük legfőbb forrásának 
Istent tartják, számukra minden kérdésben 
Ő a zsinórmérték. Ahogy Kertiné Anikó 
mondta a könyvtár megnyitója alkalmá-

val: ne restelljünk az előttünk járók ta-
pasztalataira, felismeréseire támaszkodni 
és hitük példáján megerősödni, ismeretben 
is gyarapodni. 
A megnyitás óta pezsgő élet van a könyv-
tári órák idején a kis könyves kuckóban. A 
vasárnapi két istentisztelet között, illetve 
a második istentisztelet utáni bő félórában 
tele van nézegető, keresgélő, vagy éppen 
határozott céllal betérő olvasókkal. Az 
egyelőre rövid kölcsönzési idő ellené-
re bőven van lehetőség a válogatásra, 
böngészésre, mivel a könyvtári könyvek 
listája megtalálható az átriumban és a 
15. teremben is. Kereshetünk témakör 
szerint, a könyv címe szerint, vagy éppen 
a szerző neve szerinti sorrendbe szedett 
katalógusban, amelyekben a tartalomra 
vonatkozó rövid összefoglaló-ajánló segít 
a választásban. 
Nagyon sok igazán jó könyv található az 
új könyvtárban, bíztatok mindenkit, hogy 
nézzen szét, vagy böngéssze át a kihelye-
zett katalógusokat, mert biztos vagyok 
benne, hogy mire a végére ér, lesz bőven, 
ami felkelti az érdeklődését.

Győriné Tóth Edit
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Nógrádban jártunk
Gyülekezetünk 48 fős csoportja kétnapos 
buszkiránduláson vett részt 2012. október 
6-7-én Nógrád megyében. A különleges 
szépségű, történelmi és építészeti emlé-
kekben, néprajzi hagyományokban gazdag 
palócföldi túrát a Győri János presbiter 
vezette bizottság szervezte meg.
Először a világhírű ipolytarnóci ősmarad-
ványokat tekintettük meg. Az „ősvilági 
Pompeji” Budapesttől csupán 130 km-re, 
északkelet felé található, a magyar-szlo-
vák határ közelében. A terület, melyet 
vulkáni katasztrófa temetett be, olyan 
kincseket rejt, mint a cápafogakkal hintett 
tengerparti föveny, a szubtrópusi erdő 
megkövesedett fái, 7 millió éves ősfenyők, 
egzotikus növénylenyomatok, ősvilági 
szörnyek lábnyomai. Mindezek eredeti 
helyzetükben, egy geológiai tanösvény 
mentén ismerhetők meg. Felejthetetlen 
élmény volt!
Szécsényben értékes látnivaló a ferences 
templom és kolostor. Szentélyében a 14. 
századi gótika stílusjegyei láthatók. Az 
emeleti szobában szállt meg II. Rákóczi 
Ferenc az 1705. szeptemberi szécsényi or-
szággyűlést megelőzően, melyen vezérlő 
fejedelemmé választották.
Balassagyarmat a Palócföld egyik leg-
jellegzetesebb, hagyományőrző városa. 
Az itteni Palócmúzeum jelentős, főleg 
Nógrád megyére vonatkozó néprajzi 
gyűjteménnyel rendelkezik. Kiemelkedő 
a textil- és viseletgyűjtemény, valamint a 
népi vallásossággal és szokásokkal kap-
csolatos kiállítás. 
Vasárnap a balassagyarmati református 
templomban voltunk istentiszteleten. Az 
ottani lelkészházaspár, Molnár Zsigmond 
és felesége mutatták be a gyülekezet életét. 
Közülünk Ötvös László, ny. lelkipásztor 

szólt a nagyerdei gyülekezeti közös-
ségről, és átadta a Méliusz Juhász Péter 
által fordított Biblia hasonmás kiadását. 
Istentisztelet után szíves és gazdag szere-
tetvendégségben részesültünk.
A balassagyarmati látnivalók közül 
nagy hatást gyakorolt ránk a „Civitas 
fortissima” című köztéri szobor, mely az 
itt lakók hősiességéről emlékezik meg. 
1919 januárjában a gyarmati vasutasok 
és az itt állomásozó magyar katonák 
véráldozatok árán, fegyverrel foglalták 
vissza városukat a csehektől. Ezért kapta 
a „Legbátrabb város” címet. 
Horpácson a Mikszáth-kúriát s annak 
kiállítását, Mohorán a Mauks-emlékházat 
néztük meg (Mikszáth felesége Mauks 
Ilona volt). Ugyancsak Mohorán a kiváló 
magyar színésznő, Tolnay Klári emlék-
házában láthattuk a művésznő személyes 
használati tárgyait, nagy sikert aratott 
színházi előadásokat idéző kosztümjeit. 
A kirándulás igazán közösségépítő volt. 
A résztvevők többsége már törzstag, akik 
szeretettel fogadták az „újakat”, akik 
máskor is örömmel fognak csatlakozni.

Iszlainé Torma Zsuzsanna

A kiránduláson
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Alkalmaink

...a párkereséstől a jól működő családig
 TÁMOP-5.5.1.B-11/2. projekt

Gyülekezetünkben hosszú évek óta ki-
emelt fontosságú a családi élet erősítése. 
2012 augusztusának közepén találtunk 
ehhez egy pályázatot.

A program a következő területeket érin-
ti: társkeresés, párválasztás, házasság és 
gondozása, család, gyermeknevelés, el-
váltak felépülésének, kismamák munká-
ba kerülésének támogatása. 
Elsősorban a gyülekezethez tartozóknak 
szeretnénk az adott területeken több is-
meretet, biblikus szemléletet, segítséget 
adni, de feladatunknak tartjuk, hogy a 
környezetünkben élőknek is felmutassuk 
e kérdések keresztyén megközelítését, és 
segítsük őket.

Célunk, hogy mindazok, akiknek szüksé-
gük van a programra, tudjanak róla, el is 
jöjjenek, ha lehet, másokat is elhozzanak, 
esetleg elküldjenek.
Minden program helyszíne: a Bolyai u. 
25, ha más a cím, azt külön jelezzük a 
hirdetőtáblákon és a honlapunkon is, 
ahonnan elérhető a pályázati alhonlap is 
(www.refnagyerdo.hu).
Jelentkezni a 410-811 telefonon lehet, 
legkésőbb a program előtt 72 órával. A 
résztvevő szülők gyermekeinek felügye-
letet biztosítunk.

Vigyünk a programokról szórólapot 
magunkkal a gyülekezetből, fi gyeljük 
a honlapunkon megjelenő, kapcsolódó 
információkat, irányítsuk ezekre mások 
fi gyelmét is! És imádkozzunk az egész 
programért, hogy elérhesse a célját: épül-
hessünk, segíthessünk, épüljön a gyüle-
kezetünk!

Mózes Áron projektmenedzser

Életút…
VASÁRNAP

  8:30 Istentisztelet a templomban
  8:30 Gyerekórák, 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*
17:00 Zenés áhítat a templomban

HÉTFŐ

  9:30 Kismama klub, gyermekfelügyelet, 14-15. 
terem*

KEDD

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

felügyelet, 15. terem*
SZERDA

   9:30 Kismamakör, gyermekmegőrzés, 14-15. terem*
18:45 Kamarakórus próba, 15. terem

CSÜTÖRTÖK

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

PÉNTEK

  8:00 Imaközösség, 6. terem*
15:00 Konfi rmációi óra I. csoport, 6. terem*
15:30 Rúben ifi , 8. osztályosok, 14. terem*
17:00 Bibliakör 50 év körüliek, 13. terem*
17:00 Mixifi  (Éli - Lídia ifi ig), 19-25 évesek, 14. 

terem* 
17:00 Págiél ifi  9. osztályosok, 15. terem*
17:00 Matuzsálem ifi  12. osztályosok, 6. terem*
17:30 Nátánáel ifi , 11. osztályosok, 2. terem*
19:00 Dávid-kör 27-30 évesek, 6. terem*
19:00 Ábrahám-kör, 30-40 körüliek, 14. terem*
19:00 Bibliaiskola felkészítés felnőtt keresztelésre, 

konfi rmációra is, 15. terem*
SZOMBAT

15:00 Konfi rmációi óra II. csoport, 6. terem*
15:30 Otniél ifi  10. osztályosok, 14. terem*

Hitoktatás*: Babits, Martonfalvi, Simonyi úti 
óvodákban, Böszörményi, Bolyai, Kardos úti 
és a Kettesy iskolákban.

A *-gal jelzettek nyáron szünetet tartanak!



Hírek

„És meglátja minden halandó az Isten szabadítását.” (Lk. 3, 6)

 A gyermekek karácsonyi műsora decem-
ber 23-án lesz a délelőtti istentiszteleteken.

 Úrvacsorai előkészítő istentiszteletek: 
december 22-23, szombat és vasárnap délu-
tán 5 órától.

 Családi istentisztelet lesz karácsonyi 
műsorral december 23-án, du. 3 órakor a 
hittanos gyerekeknek és szüleiknek.

 Szentesti istentisztelet: december 24-én, 
hétfőn, délután 4 órakor.

 Karácsony első napja (december 25): 
úrvacsorás istentisztelet fél 9 és fél 11-kor. 
Délutáni istentisztelet 5 órakor.

 Karácsony második napja: csak fél 
11-kor lesz istentisztelet kereszteléssel. Az 
ünnepen legátus is szolgál.

 Óévi istentisztelet: december 31-én, 
hétfőn 4 órakor.

 Újévi istentisztelet: január 1-én délelőtt 
csak fél 11-kor lesz.

Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség
4032 Debrecen, Bolyai u. 25. Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos, lelkipásztor
Nyomda: Litográfi a   Készült 1500 példányban
20. évfolyam 12. szám
www.refnagyerdo.hu

DEBRECEN

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

NYOMTATVÁNY

Dec. 9. Dóry Zsuzsa gordonkázik, Martos 
László zongorázik
Dec. 16. Bereczky Ákos orgonál
Dec. 23. Karasszon Dezső orgonál
Dec. 30. Sepsy Katalin és Szűcs Ferenc énekel
Jan. 6. Beeri Barnabás zongorázik
Jan. 13. Dankos Attila orgonál
Jan. 20. A Canto Armonico együttes 
énekel, vezényel: Kiss Csaba

Zenés áhítat
(vasárnaponként 5 órakor) 
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