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Hálaadás a 2016-os év áldásaiért

Hetente különböző formában és hely-
színen, több mint hatvan 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 rétegalkalmakon 
pedig egymást is jobban megismerve 
tanulmányoztuk az igét, kérdéseket, 
szolgálatokat beszéltünk meg, és közösen 
imádkoztunk. 
Önkormányzati óvodákban 7  az iskolák-
ban 32 hittanos és a termünkben működő 
konfi rmációs csoporttal, valamint az egy-
házi óvodába és általános iskolákba járó 
kb. 70 nagyerdei gyermekkel együtt több 
mint 560 fi atal hallhatta hetente az igét.
Tartottunk vakációs gyerekhetet, valamint 
a hittanosoknak és szüleiknek havonta 
családi istentiszteletet. 

Hetente közösen kezdett a 8 ifi s csoport, 
köztük a táborban megalakult Uzziás. 
A máshol tanuló egyetemista ifi seink itt-
hon a Mixifi ben voltak együtt.
Hetente találkoztak a Kismamakör, Bib-
liaóra, Nyugdíjaskör, Imaóra és még hat 
bibliakör tagjai. 
Működötek a házikörök, a Válóháló, és a 
havonkénti csoportjaink is. 
Végezte szolgálatát a presbitérium és 
bizottságai.

Havonta egy vasárnap, a fél 11-es isten-
tiszteleten a zenekar is szolgált. 
A kamarakórus éneke gazdagította isten-
tiszteleteinket és vendégünk volt a kassai 
kórus. 
Gyászolókat hívtunk vigasztaló istentisz-
teletre. A betegek látogatása is folyamatos 
volt. Hajléktalanoknak főztünk, és kiosz-
tottunk egy téli szombaton 250 adag több 

fogásos meleg ételt. Bekapcsolódtunk 
az „Egy doboznyi szeretet” rászorulókat 
segítő adománygyűjtésbe. 

Missziói és közösségépítési szempont-
ból is kiemelkedő jelentőségű volt a Sátor-
aljaújhelyen tartott huszonegyedik „Vidd 
hírül nekik, azaz az evangélizációról” 
témájú többgenerációs nagytáborunk, 
ahol 403-an (hétvégén 428-an) voltunk 
együtt egy hétig: bölcsődések, óvodások, 
hittanosok, fi atalok, szülők és nagyszülők. 
Alapítványunk és tagjaink adományaiból 
segítséget nyújtottunk a táborozáshoz. 

A tanítványképzés keretén belül az 
evangélizáció kérdéseit kezdtük behatób-
ban tanulmányozni a táborban, és néhány 
bibliakörben is. 
Gyülekezeti hétvégénken „Hogyan evan-
gelizáljunk? Az evangélizáció történeté-
nek tanulságai az ige mérlegén” címmel 
hangzottak el előadások. 
Küldetésünk teljesítésén belül a Misszi-
ói Albizottságunk és a Presbitérium el 
kezdett foglalkozni gyülekezetalapítási 
kérdésekkel is. 

Honlapunkon a havonta megjelenő 
Szivárvány is elérhető, melynek pünkösdi 
és karácsonyi számát most is minden egy-
házközségünket támogatónak, és gyüle-
kezetünkhöz írásban is bejelentkezettnek 
eljuttattuk. 
Karácsonykor és Húsvétkor legátust 
fogadtunk, és így támogattuk a lelkész-
képzést. 
Egy öt napos erdélyi kirándulás keretében 
részt vettünk Sepssiszentgyörgy-Belvárosi 
gyülekezetben a templom építésének 20 
éves évfordulóján tartott istentiszteleten.

Április végén a vasárnap délelőtti két 
istentisztelet résztvevőinek „Összetarto-
zásunk napját” tartottunk. 
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Kerti parti, Teaház, Filmklub is segítette 
a közösségépítést. Csoportvezetőinknek 
egynapos képzést tartottunk. Áldásosak 
voltak a Házasság Hete „A szeretet: 
döntés és szenvedély” témájú program-
jai. Ugyanakkor köszöntöttük a jubiláló 
házaspárokat. A „Nagyerdei esték” kere-
tében előadások hangzottak el. Működött 
a gyülekezeti könyvtárunk 2500 kötettel. 

Igehirdetések is segítettek felkészülni a 
gyülekezetbe hívogató „András-szolgálat-
ra”. Az érdeklődőknek tartott három őszi 
istentiszteleten a korábbi években felnőtt-
ként konfi rmáltak is szolgáltak megtéré-
sükről szóló bizonyságtétellel. Az érdeklő-
dő felnőttek a Bibliaiskolában alapozhat-
ták meg Isten- és önismeretüket, közülük 
11-en konfi rmáltak. Megkezdte gyüleke-
zetünkben gyakorló évét Kovács-Szécsi 
Dóra VI. éves teológus. Dr. Karasszon 
Dezsőtől 40 évi kántori szolgálat után 
szeptember elején köszöntünk el egy rend-
kívüli Zenés Áhítat keretében. Istentiszte-
leteink honlapunkon láthatók, hallhatók.

A gyülekezetünk határain túli missziót 
segítettük előadásokkal, igeszolgálatok-
kal, adományokkal. 

A szomszédos, egykori teniszpálya terü-
letét ifjúsági és közösségépítő programok 
szervezésére Debrecen város önkormány-
zata térítésmentesen használatunkba adta. 
A földcsere után a területet füvesítet-
tük. Támogatásból asztalokat, padokat, 
focikapukat vásároltunk. A kis épületet 
raktározási célra átalakítottuk. Mindez 
tagjaink sok önkéntes munkájával és ado-
mányaiból valósulhatott meg. A várossal 
együttműködve oda még egy kis játszóte-
ret is szeretnénk létesíteni.

Köszönöm lelkésztársaimnak, gondnok-
nak, kántoroknak,  templomgondnoknak, 

pénztárosnak, hitoktatóknak hűséges 
munkájukat, valamint a csoportvezetők-
nek, presbitériumnak, szerkesztőségnek, 
zenekarnak, honlapunk és a könyvtár 
munkatársainak és mindenkinek a szív-
ből, hitből, szeretetből végzett önkéntes 
szolgálatát. Több mint 150-en végeztek 
havi rendszerességgel különböző önkén-
tes 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, mulasztásainkért, és 
ha valakit – akaratunk ellenére – meg-
bántottunk volna. Magasztaljuk együtt az 
egyház Urát megtartó és szolgálatainkat 
megáldó kegyelméért! 
(Folytatjuk!)  

Püski Lajos lelkipásztor
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Reformációs körséta
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Hogyan evangélizáljunk?   A missziótörténet tanulságai  I.

(Dr. Gonda László,Gyülekezeti hétvégén-
ken elhangzott első előadásának szerkesz-
tett változata.)

A mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus, amikor 
Izraelben a nyilvánosság elé lépett, ezt az 
üzenetet fogalmazta meg: „Beteljesedett 
az idő és elközelített az Isten Országa. 
Térjetek meg és higgyetek az evangélium-
ban!” (Mk 1, 15). Ez az üzenet az ókori 
ember számára úgy hangzott, mint egy ki-
rály uralkodása kezdetének a meghirdeté-
se. Mindezt azonban egy hatalommal nem 
rendelkező vidéki vándortanító hirdette 
meg, s arra a merész lépésre hívta az em-
bereket, hogy higgyék el, bízzanak abban, 
hogy Isten totális uralmának megvalósu-
lása már elkezdődött és teljesen nyilván-
valóvá válása küszöbön áll. Arra biztatta 
őket, hogy egész gondolkodásmódjukat 
igazítsák hozzá ehhez az új valósághoz, 
azaz térjenek meg és éljenek úgy, mint 
akiknek a szerető Isten uralkodik életük 
felett. A Názáreti Jézus kereszthalálával 
és feltámadásával pecsételte meg az üze-
netét és elvégezte a megváltás művét. A 
keresztyénség történetének nagy csodája 
– a Szentlélek munkája –, hogy a Római 
Birodalom egy, a hatalmi központoktól 
távol eső tartományában meghirdetett üze-
net – „Jézus Krisztus, Isten Fia: Megváltó” 
– hamarosan elterjedt és az üldöztetések 
ellenére a Római Birodalom meghatározó 
vallása lett. 

A keresztyénség új helyzetbe került, 
amikor 313-ban Nagy Konstantin csá-
szár a Milánói Ediktumban engedélyezte 
a keresztyén hit gyakorlását. 380-ban 

Theodosius császár pedig a Római Biro-
dalom hivatalos vallásává tette a keresz-
tyénséget. A keresztyénség helyzete, de 
maga a keresztyénség is megváltozott: 
a Názáreti Jézust Messiásnak tartók 
elkötelezett, lelkes mozgalmából, akik 
radikálisan és akár a mártírhalált is vál-
lalva követték Krisztus Urunk tanításait 
és életpéldáját fokozatosan intézményes 
formát öltő egyházi szervezet lett, mely 
maga mögött tudta az állam támogatását. 
Az állam önmagát keresztyén királyság-
ként, a hit védelmezőjeként és az egyház 
támogatójaként értelmezte.  Az egyház pe-
dig egyre inkább beilleszkedett a keresz-
tyén állam szervezetébe, és egyre inkább 
„államegyházként” kezdett működni. Ez 
a modell a reformáció után is fennmaradt, 
bár új alakot öltött a protestáns fejede-
lemségekben és királyságokban. Kálvin 
János működése idején Genfben is az 
állam (a magisztrátus) és az egyház szoros 
együttműködésének vagyunk a tanúi, s ez 
jellemezte a reformáció korában és még 
sokáig utána is Debrecen városát is, ahol 
a városi és református egyházi elöljáróság 
egybeesett. 

Amikor az egyház és a keresztyén állam 
egymással szövetségben működött, tehát 
a Kr. u. IV – XIX. századokban, a keresz-
tyénség az emberiség 1/3-át hívének tudó 
globális vallássá vált. A keresztyénség 
alapvetően átformálta Európa, majd az 
egész világ kultúráját, s olyan csodálatos 
alkotásokat inspirált, mint a kölni Dóm, 
mint Rembrandt festménye: a Tékozló 
fi ú hazatérése, vagy Bach Máté-passiója. 
A keresztyénség forrásává vált a fi lozó-

Evangélizáció az állam és az egyház szövetsége korában 
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Gyülekezeti hétvége

fi ai és a teológiai gondolkodásnak és a 
szépirodalomnak: Augustinus, Aquinói 
Tamás, Luther és Kálvin csodálatos művei 
mellett Shakespeare vagy Dosztojevszkij 
is ennek a nagy kultúrának a gyümölcse. 
A keresztyénség tehát civilizáció- és kul-
túraalkotó tényező lett, átformálta az egész 
emberiség arculatát. 

De milyen áron? Az állam támogatása 
az egyházat messze eltávolította a radiká-
lis Krisztus-követés önkorlátozó gyakor-
latától. Az egyház egyre inkább önmagát, 
mint az üdvösséget közvetítő intézményt 
kezdte hirdetni és terjeszteni, valamint a 
keresztyén „hittérítés” érdekében gyakran 
vette igénybe az állami erőszak eszközét. 
Cserébe pedig gyakran szemet hunyt 
az elnyomás, a kizsákmányolás és az 
társadalmi igazságtalanságok felett, sőt 
volt rá példa, hogy maga is „megáldotta 
a fegyvereket”. Mindeközben mindig 
voltak olyanok – szerzetesek, reformá-
torok, misszionáriusok – akik őszintén 
kívánták az egyház krisztusivá válását és 
elkötelezetten és áldozatosan hirdették az 
evangéliumot s hívták megtérésre és hitre 
az embereket. 

Az Ige mérlegére téve az egyház és az ál-
lam összefonódásának korszakát egyrészt 
hálásak lehetünk, hogy a Szentlélek Isten 
munkája nyomán a Krisztus evangéliuma 
áthagyományozódott a mi korunkba is. 
Hálát adhatunk az apostolokért, az egy-
házatyákért, a reformátorokért, hitvalló 
őseinkért, és mindazokért a nő- és férfi test-
véreinkért, akik az evangélium hirdetésé-
nek áldozták az életüket. Hálát adhatunk 
azért, hogy a keresztyén egyház elterjedt 
az egész világon, és a keresztyén kultú-
ra megannyi csodálatos alkotásáért is. 

Ám bűnbánattal kell megállapítanunk 
azt is, hogy az egyház, a keresztyén ál-
lammal szövetségben sok krisztusiatlan 
cselekedetet hajtott végre és sokszor és 
sokféle módon tagadta meg Mesterét. Az 
erőszakos térítés eszközéhez folyamodott, 
elcsábította az anyagi gazdagság vonzása, 
megtagadta a társadalmi igazságosságért 
való kiállás prófétai küldetését és nem 
egyszer az állam szócsövévé és érdekei 
kiszolgálójává silányult. 

Korunk evangélizációs gyakorlatára nézve 
fontos tanulság számunkra, hogy a Krisz-
tus-követésnek az élet minden területére 
nézve van üzenete: nemcsak a személyes 
életünk egyre krisztusibbá alakítása a hi-
vatásunk, hanem az is, hogy vonjuk le a 
következtetést Isten Országa valóságából 
az élet minden területén, a kultúra és a 
közélet, a politikum területén is. Fontos az 
is, hogy ismerjük fel az egyház fontossá-
gát, hiszen a Krisztus-hitre hívás egyben 
a meghívás a Krisztussal és az Ő népével 
való közösségbe is. Azonban szolgáljon 
számunkra intésül és fi gyelmeztetésül, 
hogy az erőszak és a kényszer minden 
formája összeegyeztethetetlen az Evan-
gélium hirdetésével, mert hitel vesztetté 
teszi azt, és hogy az egyház nem várhatja 
az államtól a keresztyénség terjesztésének 
a megoldását. Emlékezzünk arra is, hogy 
az államtól függő keresztyénség könnyen 
elveszíti a szabadságát kritikusan szolidá-
ris, prófétai küldetése betöltésére. 

A mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus köve-
tésére hívott el bennünket. Küldetésünk, 
hogy Krisztust hirdessük ebben a világ-
ban, de azt nem tehetjük másként, mint 
krisztusi módon.



6

A remény Istene, és az ő Fia

(részlet)
Az, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, 
igaz is, meg nem is. Mint minden 
közhelyes megállapítás, ez is elvesztette 
erejét, s ha egyet értünk is vele, nem 
mozdít meg minket. 
Mert milyen szeretet az, amelyet 
évente csak egyszer ünneplünk? Akkor 
is úgy, hogy miután átestünk rajta, 
megkönnyebbülten sóhajtunk. Ilyen az 
igazi ünneplés? Ilyen ünneplést érdemel 
a szeretet? Nem ürügy inkább az ilyen 
karácsony arra, hogy az év többi napján 
ne szeressünk, ne kelljen szeretnünk? 
Mi történik velünk? Miközben nagyon jól 
tudjuk, gyökeresen kellene változtatnunk 
életmódunkon és gondolkodásmódunkon 
ahhoz, hogy valóban, kitartóan és eredeti 
élethivatásként szeretetben éljünk, 
megelégszünk egy estére a csillámló 
hangulat törékenységével?

A hangulat nem több egy habcsóknál, 
a karácsonyfa lebegő díszgömbjénél. 
A karácsony nem hangulat (legföljebb 
ráhangoltság a létezés titkára), nem 
bevásárlási láz, nem ajándékozási 
eufória, nem idegbajos lótás-futás, és 
nem is a(z ilyen-olyan) szeretet ünnepe, 
hanem a legyőzhetetlen szeretet, Jézus 
Krisztus megszületésének ünnepe, 
amelyhez jobban illenék a dráma, mint a 
kétes értékű meghatottság, hisz valóban 
drámai eseményt ülünk meg szentestén: 
Isten egy ártatlan csecsemő képében 
hídfőt vert az elbitangolt világban 
egy vándorcsillag alatt, s ez a tény – a 
véghetetlenül tiszta angyali-emberi öröm 
közepette is – előre vetíti árnyékát.

Vasadi Péter

Életképek

Adventi készülődés

Gyülekezetünk 40 doboznyi adományát a 
Református Szeretetszolgálat közvetíté-
sével juttattuk el a hazai és határon túli 

rászoruló családok számára.

„Egy doboznyi szeretet”
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AlkalmainkÉletképek

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 délután, a hó utolsó vasánapján,  

hittanosoknak és szüleiknek, templom*

KEDD

 9:30 Nyugdíjas Szeretetkör 70 év körüliek*
16:00 Női Bibliakör*
18:30 Bibliakör 50 év körüliek*

SZERDA

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

CSÜTÖRTÖK

17:00 Bibliaóra  (nyáron 18:00)
17:00 Bibliakör, 60 év körüliek*
19:00 Bibliakör, 40-60 év körüliek*

PÉNTEK

 8:00 Imaóra*
15:00 Ifjúsági konfi rmációs csoport*
18:00 Ábrahám-kör, 32-40 körüliek*
19:00 Fiatal felnőttek köre, 25-32 évesek*
19:00 Bibliaiskola, felkészítés felnőtt keresztelés-

re, konfi rmációra is*

SZOMBAT

16:00 Fiatalabb ifik: 8-11. évfolyam (Uzziás, 
Timóteus, Szilász, Sifi  ifi k)*

19:00 Idősebb ifi k: 12. évfolyam és egyetemista 
korosztály (Rúben, Págiel, Otniél, 
Matuzsálem, Mix ifi k)*

Hitoktatás*: Babits, Martonfalvi, Simonyi, 
Tessedik utcai óvodában és a Bolyai, Bö-
szörményi, Hatvani és Kettesy iskolában.

Havi rendszerességű alkalmak: Fiatal házasok 
köre*, Válóháló*, Nagyszülők csoportja*, 
Filmklub*

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.

Csoportkép a családi istentiszteleten 

Hittanos családok adventi készülődése



Hírek

„Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre.” (Jn 1,16)

 December 4-én a kórus szolgál a fél 

11-es istentiszteleten. 

 December 11-én mindkét istentisztele-

ten az ifj úság szolgál.
 December 18-án délelőtt a gyermekek is 
szolgálnak az istentiszteleten.

 December 18-án vasárnap 3 órától ka-
rácsonyi családi délután a hittanosok és 

családjuk számára, ajándékkészítéssel és 

teaházzal.

 December 22-én és 23-án, csütörtökön 

és pénteken 5 órától úrvacsora előkészítő 
istentisztelet. 
 December 24-én 4 órakor szentesti is-
tentisztelet. 

 Karácsony első napján fél 9-kor és fél 11-

kor úrvacsorás istentisztelet.
 December 26-án fél 11-kor istentisztelet.
Az ünnepen legátus is szolgál.

 December 31-én 4 órától óévi istentisz-
telet.
 Január 1-jén vasárnap (csak) fél 11-kor 

lesz  istentisztelet.
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DEBRECEN

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

NYOMTATVÁNY

Imádkozzunk…

 Az ünnep békességéért, lelki áldásaiért,

 nélkülözőkért,

 adjunk hálát az elmúlt évért!


