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

   A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2019/12

Athénban az Areopágoszon is (ApCsel 17,22-32 alapján) tartottunk áhítatot

„Nagyon vallásos embereknek látlak titeket...”
(ApCsel 17,22)

„A tudatlanság időszakát elnézte az Isten,
de most... mindenki, mindenütt térjen meg.”

(ApCsel 17,30)
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Görögöknek göröggé, mindenkinek mindenné lenni 

Pál apostol korintusbeliekhez írt első le-
velében írja (9, 19-23), kinek mivé válik, 
alakul, hogy megnyerjen embereket az 
evangéliumnak. Zsidónak zsidóvá. Görög-
nek göröggé. Erőtlennek erőtlenné. Nemes 
egyszerűséggel: mindeneknek mindenné.
A gondolat, hogy Jézus Krisztus aposto-
lának a nagyon vegyes nyelvű és vallású 
birodalmi közegben milyen megszólalási 
lehetőségei voltak, áthatotta gyülekeze-
tünk tagjainak október végi, november 
eleji kirándulását. A célpont Görögország 
volt, a helynevek egyrészt történelmi 
tanulmányainkból, másrészt a Bibliából 
csengtek ismerősen.
Első említésre az utolsó napunk képe kí-
vánkozik. Az Areopágosz kövein ülünk, 
háttérben az Akropolisz, s az aznapi 
szabadtéri áhítatunk az ISMERETLEN 
ISTEN-re rákérdező Pál apostolt idézi. 
Az ég madarai is mellénk szegődnek, a 
legkisebbek legnagyobb örömére, és az 
egész héten csodált 85 éves Kati mama is 
ezen a helyen osztja meg gyermekkorának 
imádságait a közösséggel. Kati mama 
eleve mindenfajta nyafogás és elbizony-
talanodás ellen kiváló gyógyszer egész 
héten. Megfáradt kis- és nagykamaszok 
serkentésére is elégnek bizonyult a hajlott 
hátú kendős dédnagymama emlegeté-
se, aki megy, mint a golyó. Hegyre fel, 
hegyről le. És körülveszi a család másik 
három generációja, hisz a csoport legfi -
atalabbja az ő dédunokája. Ez az athéni 
kép hangsúlyosan emlékezetes, egyesíti 
utunk tapasztalati szálait. Kimozdulásunk 
az otthoni mindennapok rutinjára kérdez 
rá, ráébreszt, hogy az első keresztyének 
milyen kérdőjelek közepette mondtak 
igent az akkori elhívásra.

Ennyi kő között nem nehéz engedni a 
késztetésnek, hogy magunkat visszare-
pítsük gondolatban történelmi időkbe, s 
nem is egybe. Beállunk azoknak a sorába 
is, akik szenvedélyesen próbálták, akarták 
összefésülni a zsidó–keresztyén hagyo-
mányt a görög–rómaival. A mitológiai 
történetekre tekinthetünk úgy is, mint 
saját történeteink felfedésének segítőire, 
nem érzünk késztetést, hogy kidobjuk 
ezt a tudást. Inkább neves elődeinkhez 
hasonlóan integráljuk.
A csoport tizenévesei igazán szeren-
csések, tankönyveik megelevenednek, 
fénykép helyett lenyűgöző jelenlét van: 
Thesszaloniki, az Olimposz felhőbe taka-
rózó csúcsainak látványa, Delphoi, Spárta, 
Korinthosz, Mükéné, a bizánci Misztrász, 
Epidaurosz és az emlegetett Athén. Peda-
gógusvágy ilyen környezetben megnyerni 
tudásnak diákot.
Az őszi időpont is a lehető legjobbnak bi-
zonyul: Thesszalonikiben a Mussolininek 
mondott „NEM napján” (október 28.) 
egyenruhás diákok százainak felvonulá-
sába botlunk, a hangsúlyos múlt mellett 
a jelenből is kapunk ízelítőt, s a szezon 
vége nemcsak a tűző naptól, tömegtől, 
de a belépődíjak drágaságától is megvéd 
minket. Kifejezetten szimpatikus, hogy 
a 18 év alattiak mindenhova ingyenesen 
mehetnek be. 
Október 31-én az epidauroszi színházban 
a legendás akusztikát az Erős várunk…-
kal szeretnénk kipróbálni, de a terep szi-
gorú őre kifütyül minket a rendre utasító 
sípjával. A legépebben megmaradt mo-
numentális színházra való rácsodálkozás 
és a visszautasítás vegyes élményével 
távozunk.

(Útibeszámoló)
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Görögöknek göröggé…

Ruhagyűjtéssel is segítettünk

Az épített kövek csodálata ellen nem tu-
dunk és nem is akarunk tenni, Delphoi is és 
Spárta is gyönyörű, Mükéné titokzatossá-
ga felejthetetlen, de még nagyobb hatással 
van ránk az a természeti közeg, amelybe 
ezek a kövek helyeztettek. Lapossághoz 
és vízmentességhez szokott debrecenisé-
günk rajong, hegyre csodálkozz, tengerre 
csodálkozz, balra csodálkozz, jobbra 
csodálkozz, minden irányba csodálkozz. 
Mindkét szálláshelyünk tenger melletti, 
mindkét helyen megmártózunk, a tenger-
hangot próbáljuk diktafonnal konzerválni, 
ínségesebb időkre tartogatva. Szeretjük a 
teremtett világot.
Hatvanketten mozgunk együtt, lelkészeink 
vezetésével Pál apostol missziói útjának 
nyomába szegődünk, a velünk utazó hat 
lelkész áhítatait is raktározzuk – talán épp 
adventre. Elvisszük magunkkal a Korin-
thoszban újra hallott 1 Korinthus 13-at, 
immár annak a helyszínnek a képével, 
ahol Pál apostol prédikált. És elvisszük 
mindannyian – vásárosnaményiek és 
debreceniek egyaránt – azt a gondolatot, 
hogy a vásári zsongásból, zajból igenis 
képes kihallatszani a világot a sarkából 
kiforgató szelíd jézusi hang. Pálon, Péte-
ren, maiakon keresztül. 

Gábor-Tóth Ildi kó

Hálaadás…

Hetente több mint hatvan alkalommal han-
gozhatott, különböző formában és helyszí-
nen a bibliai üzenet. Vasárnaponként a két 
istentiszteleten a négy gyermekcsoporttal 
együtt közel félezren magasztalhattuk az 
Urat, fi atalok és idősebbek, régóta hívők 
és mostanában megtértek.
A kiscsoportos- és rétegalkalmakon 
pedig egymást is jobban megismerve, 
számontartva tanulmányoztuk az igét, 
kérdéseket, szolgálatokat beszéltünk meg 
és közösen imádkoztunk. Önkormány-
zati óvodákban 13, az iskolákban 25, a 
gimnáziumban 8 hittanos csoporttal és a 
termünkben működő konfi rmációs cso-
porttal, valamint az egyházi óvodába és 
általános iskolákba járó kb. 80 nagyerdei 
gyermekkel együtt több mint 570 fi atal 
hallhatta hetente az igét. Tartottunk a hit-
tanosoknak és szüleiknek havonta Családi 
istentiszteletet és vakációs gyermekhetet. 
Hetente közösen kezdett a 7 ifi s csoport, 
köztük a táborban megalakult Bertalan 
nevű új ifi s csoport is. 
Hetente találkoztak a Kismamakör, Bib-
liaóra, Nyugdíjaskör, Imaóra és még a hét 
bibliakör tagjai. Működtek a házikörök, a 
Válóháló és a havonkénti csoportjaink is. 
Végezte szolgálatát a  Presbitérium.
Kéthavonta egy vasárnap, a fél 11-es 
istentiszteleten a zenekar is szolgált. A 
kamarakórus éneke is gazdagította isten-
tiszteleteinket. Gyászolókat hívtunk ősz-
szel vigasztaló istentiszteletre. A betegek 
látogatása is folyamatos volt. Hajléktala-
noknak főztünk és kiosztottunk egy téli 
szombaton 250 adag többfogásos meleg 
ételt. Bekapcsolódtunk a „Szeretetdoboz” 
rászorulókat segítő adománygyűjtésébe. 
Missziói és közösségépítési szempontból 
is kiemelkedő jelentőségű volt a Sátoral-
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Hálaadás a 2019-es év áldásaiért

jaújhelyen tartott huszonnegyedik, „Én 
is munkálkodom” témájú többgenerációs 
nagytáborunk, ahol 443-an voltunk együtt 
egy hétig: bölcsődések, óvodások, hit-
tanosok, fi atalok, szülők és nagyszülők. 
Alapítványunk és tagjaink adományaiból 
segítséget nyújtottunk a táborozáshoz. 
A tanítványképzés keretén belül  Gyü-
lekezeti hétvégénken „A muszlimokról” 
címmel hangzottak el előadások. 
Egyházközségünk területének északi 
részén „Úrréti Református Gyülekezet” 
névvel új közösség szervezését kezdtük el 
2017-ben. Az Árpád Vezér Iskolától bérelt 
aulában vasárnaponként már kb. 70 felnőtt 
és 20 gyermek találkozik. Fokozatosan 
kiépülnek az új közösség kiscsoportjai is. 
Augusztusban saját táborukat is megtar-
tották 85 fő részvételével. A kiscsoportos 
foglalkozások és irodai feladatok szá-
mára a Vezér utcán megvásárolt ingatlan 
átalakítása 3,4 millió forintért elkészült. 
Felújítottuk a Bolyai utcai épületünk két 
termét és a folyosóját 1,7 millió  forintért 
és sok önkéntes munkával. A templom-
kertbe tagjaink homokozót készítettek, az 
önkormányzat pedig hintát fog elhelyezni.
Honlapunkon az információk és a havonta 
megjelenő Szivárvány számai mellett az 
igehirdetések is elérhetők. A Szivárvány 
pünkösdi és karácsonyi számát most is 
minden egyházközségünket támogatónak 
és gyülekezetünkhöz írásban is beje-
lentkezettnek eljuttattuk. Karácsonykor 
és húsvétkor legátust fogadtunk, és így 
támogattuk a lelkészképzést. Egerben, 
Kárpátalján és Görögországban is járt 
egy-egy kiránduló csoportunk. 
Teaház, Filmklub is segítette a közös-
ségépítést. Áldásosak voltak a Házasság 
hete „Adok, kapok: Házasságok és csalá-

di minták” témájú programjai, és akkor 
köszöntöttük a jubiláló házaspárokat. 
Működött az iratterjesztés és a több mint 
3000 kötetes gyülekezeti könyvtárunk. 
A pályán gyermekeknek, fi ataloknak és 
felnőtteknek különböző programokat szer-
veztünk. Április végén a vasárnap délelőtti 
két istentisztelet résztvevőinek „Összetar-
tozásunk napját” tartottunk, melyen 330 
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-szolgá-
latra”. 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 14-en konfi rmáltak. 
Megkezdte gyülekezetünkben gyakorlati 
évét Szabó Angéla VI. éves teológus. 
Ökumenikus Imahét keddi alkalmának a 
házigazdái voltunk. Sokan részt vettünk 
a magyar református egység 10 éves év-
fordulójának hálaadó napján. Fiataljaink 
szolgáltak a debreceni Csillagponton.
Köszönöm lelkésztársaimnak, gondnok-
nak, kántornak, templomgondnoknak 
és önkéntes segítőjének, pénztárosnak, 
hivatali önkéntesünknek, hitoktatóknak 
hűséges munkájukat, valamint a csoport-
vezetőknek, presbitériumnak, szerkesz-
tőségnek, zenekarnak, honlapunk és a 
könyvtár munkatársainak, templomkertet 
gondozóknak és mindenkinek a szívből, 
hitből, szeretetből végzett önkéntes szol-
gálatát. Több mint 150-en végeztek havi 
rendszerességgel különböző önkéntes 
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Hálaadás…

Kifestettük a folyosót is

feladatokat, és még sokan segítettek 
alkalmilag. Jó példaként és a közös mun-
kálkodásra való további buzdításként most 
is több mint hatvanféle szolgálati területet 
nevezhetnék meg. 
Gyülekezetünk ebben az évben is tagjai-
nak önkéntes egyházfenntartói járulékai-
ból, perselypénzéből, céladományaiból és 
sok önkéntesek szolgálattal végezte éves 
munkáját. 
Szolgálataikért hálát adva emlékezünk 
elhunyt gyülekezeti tagjainkra.
Bocsánatot kérünk mulasztásainkért, és ha 
valakit – akaratunk ellenére – megbántot-
tunk volna. Magasztaljuk együtt az egyház 
Urát megtartó és szolgálatainkat megáldó 
kegyelméért! (Folytatjuk!)  

Püski Lajos lelkipásztor

Templomkertben is takarítottunk

A nyári pihenést, kikapcsolódást számom-
ra a szeretteimmel való találkozás, együtt-
lét és a természetben töltött idő jelenti. 
Több éves kihagyás után némi unszolás 
hatására mentem el az idei táborba.
Korábban úgy gondoltam, hogy a sok 
ember és a közös események hangzavara 
gátolni fog az elcsendesedésben. 
Hála Istennek, nem így történt. Már az 
első napokban úgy éreztem, mintha első 
táborozó lennék. 
Sokan szólítottak meg őszinte örömmel, 
és nagyon sok kedves emlékkel gazda-
godtam. 
Az elcsendesedésre is megvolt a lehető-
ség, egyrészt a kiscsoportos beszélgetések 
során, másfelől este a szobában. 
A reggeli kápolnai áhítatok és az esti 
templomi együttlétek áldásait végig ta-
pasztaltam a héten. 
Végül is, kezdeti félelmeim nem igazo-
lódtak be, mert az egész hetes program 
rendkívüli lelki feltöltődést jelentett. 
Sok személyes beszélgetésben, bizony-
ságtételben volt részem. 

Izgalmasnak tartottam a hét témáját, mely-
nek legfőbb tanulságát abban látom, hogy 
egy állásból nyugdíjba lehet ugyan menni, 
de a munkát sohasem lehet abbahagyni.
Életünk folyamán Isten mindig bíz ránk 
feladatokat, amiket az ő dicsőségére kell 
elvégeznünk. 
Bár Isten arra is fi gyelmeztet időnként, 
hogy ha szenvedélyesen szeretjük is a 
munkánkat, azért ne váljunk rabjává. 
Ilyenkor munkálkodásunk nemcsak elé-
gedettséget okoz, de áldásokat is rejt, szá-
munkra és a körülöttünk élők számára is.

Tóth Lászlóné Kati, 23. csoport

Újra a táborban
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Tudod mi a karácsony?

„Minden általa lett, és nélküle semmi sem 
lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet 
volt az emberek világossága. A világosság 
a sötétségben fénylik, de a sötétség nem 
fogadta be… Az Ige testté lett.” (Jn 1, 
3-5, 14a)

Szabó Angéla Magdolna

Advent

Elég volt már a gyötrelem,
elég volt már a sötétből.
Napfényre vágyunk, már a gond
fekete erdejéből.

Növeld mibennünk mi isteni,
s öld ki ami bennünk állati,
hiszen a dühös tusákba már
mindenünk belefáradt.

Szüless meg bennünk Tisztaság,
Szüless meg bennünk Béke,
S tedd kezedet a világ
lázas ütőerére.

Szüless meg bennünk Szeretet,
a legszebb lelki virtus:
– a szivünk szomorú, beteg –
teremts bennünk új életet,
Szüless meg bennünk Jézus!

                      Túrmezei Erzsébet

Karácsony az mikor ajándékozunk, ami-
kor feldíszítjük a karácsonyfát. Díszeket 
készíteni, együtt sütni, főzni, végig járni 
a családot, ajándékokat adni egymásnak – 
ezek mind szép és meghitt dolgok. 
Ez lenne a karácsony? Jól van az, hogy az 
advent másról sem szól, csak az ajándékok 
kereséséről, a stresszről, az idegeskedés-
ről, mert ott van bennünk, hogy vajon 
örülni fog-e a szerettünk az ajándéknak. 
Sokszor azon izgulunk vajon lesz-e annyi 
pénzünk, hogy mindenkit megajándé-
kozzunk, vagy ha valaki ad ajándékot és 
mi nem készítettünk neki, akkor ott van 
bennünk az a kellemetlen érzés.
Azt mondjuk a szeretet ünnepe, a családok 
ünnepe és mégis ekkor van a legtöbb ön-
gyilkosság a világban, ekkor van a legtöbb 
stressz az életünkben. Mire elérkezik az 
advent, a karácsony, akkorra megteltünk 
a sok giccsel, ami körül vesz bennünket a 
vásárokban, az üzletekben és nem tudunk 
odafi gyelni a lényegre. 

Az advent az Istenre fi gyelésről kell, hogy 
szóljon, arról, hogy felkészülünk a szeretet 
ünnepére, mert igen a karácsony a szeretet 
ünnepe, de nem a felszínes, képmutató 
szeretet ünnepe, hanem Isten irántunk 
való szeretetének ünnepe. 

Mert mi történt karácsonykor? Megszü-
letett a megváltó, a legsötétebb, leghosz-
szabb este megszületett a világosság. És 
karácsonytól kezdve rövidülnek az esték, 
egyre több lesz a fény, a reménység a 
meleg. A világosság legyőzte a sötétséget. 
Valaki egyszer olyan szépen mondta: a 
felfoghatatlanul hatalmas és végtelen Isten 
bezárta magát egy kicsiny anyaméhbe és 
megszületett értünk. 
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Alkalmaink 2019/20

VASÁRNAP

 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
16:30 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)*

PÉNTEK

 8:00 Imaóra*
15:00 Konfi rmációi óra*
18:00 Ifi k (korcsoportok szerint: 14-25 év)
18:00 Bibliakör-kör (35-45 év)*
19:00 Bibliaiskola, felkészítés felnőtt keresztelés-
re, konfi rmációra is*

Hitoktatás: 

Babits, Simonyi, Tessedik, Lehel utcai, 
Görgey utcai, Nagyerdei, Klinikai és Manó-
falva óvodákban, valamint az Árpád Vezér, 
Bolyai, Hatvani, Kettesy általános és Szent 
László középiskolákban.*

Válóháló kéthetente*
Családok köre havonta*

A *-gal jelzettek nyáron szünetet tartanak!

Mindenkit szeretettel várunk!

K ö s z ö n j ü k !
Köszönjük, hogy:

– egyházfenntartói járulékával,

– perselyes adományával,

– céladományával,

– önkéntes szolgálatával,

részt vett gyülekezetünk 

küldetésének teljesítésében.

 ♦ Dec. 22. 3 óra: családi karácsony 
hittanosoknak

 ♦ Dec. 23. (hétfő) 5 óra: úrvacsorai 
előkészítő istentisztelet

 ♦ Dec. 24. 4 óra: szentesti istentisztelet
 ♦ Dec. 25. fél 9 és fél 11: úrvacsorás 

istentiszteletek
 ♦ Dec. 26-án csak fél 11-kor lesz isten-

tisztelet
 ♦ Az ünnepen legátus is szolgál!
 ♦ Dec. 31. 4 óra: óévi istentisztelet
 ♦ Január 1. fél 11: újévi istentisztelet

Információ

Gyülekezeti honlapunk címe:

www.refnagyerdo.hu
E-mail: refnagyerdo@gmail.com

Kórházlelkészek:   Kenézy Kórház – 511-

777/1943;  Klinika – 319-057

Európa Rádió  –  94,4 MHz

Nyári többgenerációs táborunk:

 2020. július 13-19.



Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség
4032 Debrecen, Bolyai u. 25. Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos, lelkipásztor
Nyomda: Litográfi a   Készült 1600 példányban
27. évfolyam 12. szám
www.refnagyerdo.hu

DEBRECEN

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

NYOMTATVÁNY


