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Új egyházmegyei gondnok

A 2021 január 1-gyel kezdődő ciklusban 
a Debreceni Református Egyházmegyét új 
gondnok és új esperes fogja vezetni. Val-
lomásuk alapján röviden bemutatjuk őket.

„Békesség ennek a háznak!” (Lk 10, 5)

Szilágyi János 1971-ben született Debre-
cenben. Hajdúszoboszlón nőtt fel. 1997-
ben költözött Debrecenbe és ekkor kötött 
házasságot Asztalos Évával.
Gergő fi úk 2011-ben született. Szilágyi 
János a Magyar Nemzeti Bank debreceni 
fiókjában dolgozott 14 évig, majd az 
Egyházkerület beregdaróci üdülőjében 
volt műszaki vezető és 2005 óta a Dóczy 
Gimnáziumban rendszergazdaként, gond-
nokként dolgozik.

Felnőttként kezdett templomba járni. Sok 
vívódás, csendes meditálás, a Biblia olva-
sása segítette a hitre jutásban. Az Árpád 
téri gyülekezetben keresztelték, ott is kon-
fi rmált. 2006 óta a gyülekezet presbitere, 
és 2013 óta pedig gondnokként szolgál.
A Debreceni Református Egyházmegye 
világi tanácsosaként és egyházkerületi 
képviselőjeként is végzi szolgálatait. 

Számára nagyon fontos, hogy a gyüleke-
zeti közösség egy összetartó, családias kö-
zösség legyen. Szerinte kiemelt fi gyelmet 
kell fordítani annak tudatosítására, hogy 
az egyházközségek, az egyház alapkövei. 
Ezért szükséges a gyülekezeti önazonos-
ság felmérésére, hisz minden gyülekezet 
egyedi sajátosságokkal rendelkezik, me-
lyek csak rá jellemzőek. 
Szükségesnek érzi a Presbiterei Szövet-
séggel való aktív kapcsolattartást.
Jó kezdeményezésnek tartja a Tiszántúli 
Református Egyházkerület RefKatedra 
programját, mely a gyülekezeti munkatárs 
képzés egyik fontos eszköze.
Fontos az egyházmegye és a gyülekezetek 
vezetésének testvéri kommunikációja. 
Folytatni szeretné a már megkezdett, és jól 
működő testvéregyházmegyei kapcsolatot 
a Skóciai testvérekkel, és a határon túli 
magyar gyülekezetekkel.

Szerinte törekednünk kell a lelki és hit-
béli egységünk megőrzésére. Éppen ezért 
szükséges az aktívabb, egyben szélesebb 
körű kommunikáció és tájékoztatás meg-
valósítása az egyházmegye gyülekezetei-
vel. Ennek elsődleges papír alapú formája 
a Közösség Magazin, de erősíteni szeretné 
a digitális kapcsolati formákat, mint az 
egyházmegye honlapjának és Facebook-
os profi ljának használatát, hírlevél küldé-
sét, presbiteri levelező lista működtetését.

Mindezek alapja a Krisztusban megmutat-
kozó szeretet és odaadás kell, hogy legyen, 
hiszen Istenünk is odaadta értünk a számá-
ra legdrágábbat: „Mert úgy szerette Isten 
a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy 
aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen.” (Jn 3,16)



3

Az új esperes bemutatása

Hadházi Tamás Hajdúsám-
sonban született, hitben élő, 
református családban. 
A Debreceni Református 
Kollégiumban érettségizett 
1991-ben, majd a Debreceni 
Teológiai Akadémián végzett 
1996-ban. Egy évet az angliai 
Manchesterben töltött, teoló-
giai ösztöndíjjal.
A Tiszabecsi gyülekezetben kezdte meg 
lelkipásztori szolgálatát 1997-ben.
2008-ban családjával Létavértesre köl-
töztek, a Nagylétai gyülekezetbe. Fele-
sége  tanító-hitoktató, társa a gyülekezeti 
szolgálatokban, hiszen a gyülekezetben 
ő végzi a hitoktatást; kántor, énekkari és 
foglalkozás vezető.
Gyermekeik: Zsófi a, 1. éves egyetemista 
és Panna, 10. osztályos gimnazista.
Szolgálata idején Nagylétán megújult a 
templom  és elkészült a parókia teljes külső-
belső felújítása. Egy szociális célú pályá-
zat segítségével három szinten, több, mint 
500 négyzetméterrel bővíthették a lelkészi 
hivatal épületét, így a gyülekezeti élethez 
szükséges helyiségek is létrejöhettek.
Ezekkel párhuzamosan a gyülekezet élete 
is megújult, megerősödött. A Presbitérium 
mellett az énekkar a másik meghatározó, 
összetartó, hitvalló közössége  gyülekezet-
nek. Az igei alkalmak, ünnepségek mellett 
minden évben több napos tanulmányuta-
kat, kirándulásokat is szerveznek.
Az egyházközség 2011-ben vette át az 
önkormányzattól a helyi, bentlakásos 
Idősek Otthonát és a hozzá kapcsolódó 
szociális szolgáltatásokat. Mostanra 
már naponta 350 helyi lakosról, döntően 
gyülekezeti tagokról gondoskodhatnak a 
házi segítségnyújtás, bentlakás, támogató 

szolgálat, szociális étkeztetés, 
jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás által. Így a gyüleke-
zet, mint fenntartó, közel 40 
embernek ad munkát.
Esperesi terveiben szeretné az 
eddigi gyakorlatnak megfe-
lelően a kisebb gyülekezetek 
anyagi támogatását folytatni 
az egyházmegyei szolidaritási 

alap által.
A lelkésztestületi ülések mellett a kiscso-
portos alkalmakat szeretné megújítani, 
hogy egymást jobban megismerve a lel-
készek jobban tudjanak együttműködni. 
Ajánlja 2-4 gyülekezet összefogásában a 
közös programok szervezését, és a gondno-
kok, presbiterek kapcsolatainak erősítését.
Debrecenben fontosnak tarja az új isten-
tiszteleti helyek létrehozását, esetlegesen 
új gyülekezet alapítását. Jó példa lehet 
mindebben az Úrréti gyülekezet alapítása. 
„Debrecen a Reformáció városa” – pro-
jekt tematikájának közös kidolgozását is 
fontosnak tartja.
Évente szeretne egy-egy témát a közép-
pontba állítani, mely a gyülekezeteket 
segítheti a programszervezésben. Az if-
júsági és egyetemi lelkészek segítségével 
az ifi -napokat újra meg kell szervezni. Az 
intézménnyel rendelkező gyülekezetek és 
a cigánymisszióban érintett gyülekezetek 
tapasztalatcseréjét, egymás bátorítását is 
szükségesnek látja.
Ezeken kívül is sok szolgálati terület van, 
amelyben szükséges az épülés, a tovább-
építés, akár teljesen új, akár szokatlan 
módszerekkel is, de szem előtt tartva Pál 
apostol szavait a Római levélben: „Arra 
törekedjünk tehát, ami a békességet és az 
épülést szolgálja.” ( Róma 14,19)
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Hálaadás a 2020-as év áldásaiért

Misszió a járványveszélyes 2020-ban
  
Ezt az esztendőt tavasszal és az év vége 
felé az egész világon erősen befolyásolta 
a covid-19 miatti járványveszély. Szolgá-
latunk tavasszal és az év végén az online 
térbe kényszerült.

De azért a nyugalmasabb hónapokban 
személyes jelenléttel is hetente több mint 
hatvan alkalommal hangozhatott, különbö-
ző formában és helyszínen a bibliai üzenet. 
Vasárnaponként a két istentiszteleten és a 
gyermekcsoportokban a járványveszély mi-
att csak 60%-os volt a jelenlét. Ezért gyüle-
kezetünk missziójának egyik forrása a per-
selypénzünk is lényegesen kevesebb lett.
A kiscsoportos- és rétegalkalmakon 
pedig egymást is jobban megismerve, 
számontartva tanulmányoztuk az igét, 
kérdéseket, szolgálatokat beszéltünk meg 
és közösen imádkoztunk. Önkormány-
zati óvodákban 15, az iskolákban 26, a 
gimnáziumban 12 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 – olykor online módon 
– az igét. A hittanosoknak és szüleiknek 
csak néhány Családi istentiszteletet tart-
hattunk meg. A vakációs gyermekhétre 
még volt lehetőségünk. A felnőttek és a 
fi atalok konfi rmációjára csak a nyár végén 
kerülhetett sor.
Hetente közösen kezdett a 7 ifi s csoport, 
köztük a legújabb, Círus nevű csoport is. 
Amíg lehetett találkoztak a Kismama-
kör, Bibliaóra, Nyugdíjaskör, Imaóra és 
még a hét bibliakör tagjai. Működtek a 
házikörök, a Válóháló és a havonkénti 

csoportjaink is. Végezte szolgálatát a 
Presbitérium.
Néhány vasárnap, a fél 11-es istentiszte-
leten a zenekar is szolgált. Gyászolókat 
hívtunk ősszel vigasztaló istentiszteletre. 
A betegek látogatása is folyamatos volt. 
Hajléktalanoknak főztünk és kiosztottunk 
egy téli szombaton 250 adag többfogásos 
meleg ételt. 
A járványveszély miatt nem tarthattuk 
meg nyár elején az Összetartozásunk 
napját és a többgenerációs nagytáborunkat 
sem. Nyár végén, ezekből valamit pótolva 
„Együtt vagyunk” címmel tartottunk egy 
szombaton gyülekezeti pikniket és vasár-
nap pedig hálát adtunk a Püski házaspár 
30 éves és Berta Zoltán 10 éves nagyerdei 
szolgálataiért. Ősszel egy hétvégén Nagy-
hódosra kirándult 45 fi atalunk.
Egyházközségünk saját területének északi 
részén 2017-ben elkezdett új gyülekezet 
alapításunk eljutott odáig, hogy Presbité-
riumunk kezdeményezte az ottani közös-
ségünk Debrecen-Úrréti Református Misz-
sziói Egyházközség néven való jogi önál-
lósítását 2021 január 1-jével kezdődően.
Sok önkéntes munkával áfestettük a temp-
lomkerítés vas részét. 
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 bejelent-
kezettnek eljuttattuk. 
Áldásosak voltak a Házasság hete „Csa-
patjáték szerelemmel” című programjai, 
és akkor köszöntöttük a jubiláló házas-
párokat. Működött az iratterjesztés és 
a több mint 3.300 kötetes gyülekezeti 
könyvtárunk.  
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Hálaadás… Életképek

Az érdeklődőknek tartott őszi istentisz-
teleten a korábbi években felnőttként 
konfi rmált testvérünk is szolgált bizony-
ságtétellel. Az érdeklődő felnőttek a 
Bibliaiskolában alapozhatták meg Isten- 
és önismeretüket, közülük ősszel 8-an 
konfi rmáltak. 
Megkezdte gyülekezetünkben gyakorlati 
évét Koi Eszter VI. éves teológus. 
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, internetes felvételeket segí-
tőinknek és mindenkinek a szívből, hitből, 
szeretetből végzett önkéntes szolgálatát. 
Több mint 150-en végeztek havi rendsze-
rességgel különböző önkéntes feladatokat, 
és még sokan segítettek alkalmilag. Jó 
példaként és a közös munkálkodásra való 
további buzdításként most is több mint 
hatvanféle szolgálati területet nevezhet-
nék meg. 
Gyülekezetünk ebben az évben is tagjai-
nak önkéntes egyházfenntartói járuléka-
iból, perselypénzéből, céladományaiból 
és sokak önkéntes szolgálatával 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 
járványveszélyes időkben is megáldó 
kegyelméért! (Folytatjuk!)  

Püski Lajos lelkipásztor
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Adventi üzenet

„Mert egy gyermek születik nekünk, fi ú 
adatik nekünk…” (Ézs 9,5a)
Advent napjaiban járunk, készülünk a 
karácsony szent ünnepére. Az advent a 
várakozás ideje. Várjuk Jézus Krisztus 
születésének ünnepét.
A négy adventi hét várakozása lehetőséget 
nyújt az elcsendesedésre és a karácsonyi 
ünnepre való felkészülésre. Gondolata-
inkban az fordul meg a legtöbbször, hogy 
miként tudnánk a hozzánk legközelebb 
állókat, szeretteinket meglepni, megaján-
dékozni. Milyen értékes, hasznos vagy 
éppen maradandó ajándékot tudnánk adni 
a számukra.
A hétköznapok forgatagában, ebben a 
bizonytalanságokkal és félelmekkel teli 
koronavírus járványhelyzetben vajon 
mennyire irányul figyelmünk Istenre? 
Hogyan várakozunk Jézus Krisztus szü-
letésének ünnepére ebben a „különleges” 
adventben?
A várakozás végig kíséri az ember életét. 
Felgyorsult világunkban nem szeretünk 
várakozni, hiszen sok esetben aggoda-
lommal is jár, számos alkalommal pedig 
felesleges időtöltésként éljük meg a 
várakozással eltöltött hosszú perceket. A 
várakozásnak azonban előnyei is vannak. 
Az emberben kimunkálhatja a türelmet 
és a reménységet. Gondoljunk csak a 
várakozás egyik legszebb formájára, a 
várandósság időszakára! A szülőknek és a 
családtagoknak van idejük arra, hogy fel-
készüljenek egy kisgyermek érkezésére, 
egy új élet fogadására, amely megváltoz-
tatja addigi életüket.
Ézsaiás próféciájában egy gyermek érke-
zését vetíti előre. Ez a gyermek, a Fiú, a 
születendő Jézus Krisztus nagy változást 
hozhat az ember életébe. Nekünk születik, 

nekünk adatik. Nekem, neked, kedves 
Testvérem, a családjainknak, a baráta-
inknak, gyülekezeteinknek és az egész 
emberiségnek. Ennek a Gyermeknek a 
születése mindenki számára elhozhatja az 
örök élet lehetőségét. Ez a gyermek Isten 
ajándékaként adatik minden embernek.
Az advent a várakozás mellett a készülő-
dés időszaka is. Az ember ilyenkor nem 
csupán várakozik, hanem felkészül kará-
csony ünnepére. Gondosan megtervezi a 
feladatait, bevásárol, kitakarítja az ottho-
nát és feldíszíti a karácsonyfát.
Fontos azonban, hogy ne csak az ottho-
nunkat, a fenyőfánkat ékesítsük fel az 
ünnepre. Fontos, hogy a lelki otthonunkat 
is előkészítsük a drága Vendég, Jézus 
Krisztus fogadására.
Akkor lehet igazán szép az ünnepünk, ha 
nemcsak testben, hanem lélekben is meg-
érkezünk az ünnepre. Ha a hétköznapok 
és az ünnepi előkészületek után el tudunk 
csendesedni, még ebben a pandémia okoz-
ta élethelyzetben is meg tudunk pihenni és 
találkozni tudunk az értünk született Úr 
Jézus Krisztussal. 
Készítsük elő szívünket, hogy méltókép-
pen fogadhassuk a világ világosságát, 
örvendező lélekkel várjuk a mi Üdvözí-
tőnket.

Áldott adventi időszakot, és Istentől meg-
áldott, békés, boldog karácsonyi ünnepet 
kívánok a Testvéreknek!

Koi Eszter
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Köszönjük, hogy:

– egyházfenntartói járulékával,

– adományával,

– önkéntes szolgálatával,

– perselypénzével

támogatta gyülekezetünk sokrétű 

szolgálatát.

A járványveszély korlátozásai miatt azon-
ban közel négy hónapig nem tarthattunk 
személyes jelenléttel járó istentiszteleteket a 
templomban. Ezért gyülekezetünk perselyes 
bevétele sajnos kb. 25%-kal kevesebb lesz. 
Köszönjük, ha összegyűjtött perselypénzét 
csekken vagy átutalással eljuttatja egyház-
községünknek, hogy a vírus miatt ne szen-
vedjen hiányt missziói küldetésünk.
Számlaszámunk:

11738008-20012917
Köszönjük!

Alkalmaink 2020/21

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*

17:30 Ifi k (6 csoportban: 14-25 év)*

18:00 Ábrahám-kör (35-45 év)*

19:00 Bibliaiskola, felkészítés felnőtt kereszte-
lésre, konfi rmációra is*

Hitoktatás: 

Babits, Görgey, Tessedik, Lehel utcai, Nagy-

erdei és Manófalva óvodákban, valamint 

az Árpád Vezér, Bolyai, Hatvani, Kettesy 

általános és Szent László középiskolákban.*

Nem heti rendszerességű:

Válóháló kéthetente*

Családok köre havonta*

A *-gal jelzettek nyáron szünetet tartanak!

Mindenkit szeretettel várunk!

A járványveszély miatt még nem tudjuk, 
hogy az elkövetkező hetekben és kará-
csonykor milyen gyülekezési lehetősége-
ink lesznek.
Ezért kérjük, hogy mindenki fi gyelje majd 
a honlapunkon – refnagyerdo.hu – megje-
lenő tájékoztatásunkat! 

Elnökség

VAN, AKI BŐVEN OSZTOGAT, MÉGIS 
GYARAPSZIK (Péld 11,24)

A „Nagyerdei Egyházközségért ” alapítvány
2019-ben is támogatta a Debrecen-

Nagyerdei Református Egyházközséggel 
együttműködve a sátoraljaújhelyi 400 fős 

többgenerációs tábort.
Áldott legyen az Úr mindörökké! 

(Zsolt 89,53)
A „Nagyerdei Egyházközségért” alapítvány

adószáma: 18545269-1-09



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

DEBRECEN

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

NYOMTATVÁNY

„… fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben.”  (Zsolt 18,29)

Fotó: Pataki Botond


