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Éltető sodrásban
Febr. 22. csüt. 17:00

Hogyan mondjam el neked?
legkedvesebb szerelmes verseink
szerelem a költészetben és a Bibliában
Febr. 23 pént. 17:00

Újratervezés
kisﬁlm – nagy beszélgetések
Febr. 24 szomb. 15:30

Éltető sodrásban
előadás, bizonyságtételekkel
előadó: Dr. Németh Áron
teaház
Febr. 25 vas. 10:30

A Lélek sodrásában
istentisztelet – Püski Lajos és Judit
jubiláló házaspárok köszöntése

Nagyerdei Református Gyülekezet
(Bolyai u. 25)
„Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök.” 1Móz 9,13

Folyamatosság és megújulás
3. Hogyan újulhatunk meg egyénileg
lelkünkben, és elménkben?
a. „Tanultátok Krisztust, hallottatok róla,
és kaptatok felőle tanítást…” (Ef 4,2021) A keresztyénség nem csupán bibliai
ismeretek megtanulását, hanem Krisztussal való egzisztenciális közösséget
jelent. „Szeresd az Urat teljes szívedből,
lelkedből, erődből,… elmédből (5Móz
6,5 és 10,12 Mt 22,37 és Luk 10,27) és
felebarátodat mint magadat.”
b. Lépj újra és újra az ige fényébe!
„Jöjjetek, járjunk az Úr világosságában!”
Így ismerhetjük meg valóságos állapotunkat. (Ézs 2,5)
Jézus mondja: „Én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Ján 8,12)
c. Fontos a gondolkozásmódban való változás! „Okos istentiszteletként szánjátok
oda testeteket szent áldozatul, amely tetszik Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek
megújulásával, hogy megítélhessétek mi
az Isten akarata, mi az ami jó, ami neki
tetsző és tökéletes.” (Róm 12,1-2)
d. Állandóan megújul. „Vessétek le a régi
élet szerint való óembert, aki csalárd és
gonosz kívánságok miatt megromlott,
újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten
tetszése szerint valóságos igazságban és
szentségben teremtetett.” (Ef 4,22-24)

(Püski Lajos „Újuljatok meg lelketekben
és elmétekben” c. gyülekezeti hétvégén,
2017 novemberében elhangzott előadásának szerkesztett változata.)
Az előző előadásban a megújulás bibliai
és egyháztörténeti dinamikájáról volt szó.
1. Megújulás és hagyomány?
Ha a templomban néha más helyre is
ülsz, pl. első, vagy hátsó padba, karzatra,
vagy az átriumba a kicsi gyermekeddel,
akkor egészen más arcokat látsz és másmilyen összképed lesz az istentiszteletről. Az új nézőpont által a változáshoz új
impulzusokat kaphatunk.
Minden ember és közösség kialakítja az
élet rendjét, és az szokássá válik.
A szokások pozitív szerepe, hogy keretet, biztonságot ad, kevesebb energiát
igényel, veszélyei, hogy csökkenhet a
lelkesedés és megmerevedés lehet úrrá.
A megújulást segítheti, ha életünk az ige
által más megvilágításba kerül.
2. Miért újulhatunk meg?
Az Úr szeretete, kegyelme megtérésre
indított egykor. Az ember nem leszokik bűneiről, hanem minden előzmény
nélkül, kegyelemből, ajándékba kapja a
Krisztussal való életközösséget. „Szeret
az Úr... Nem fogyott el irgalma. Minden
reggel megújul...” (Sir 3,22-23)
– A megtérés után az odaszánás, megszentelődés útja következik.
– Megújulás = időszerű/korszerű engedelmesség.
– Az irány már jó de a részletek olykor
korrigálandók.
– „A régi hír örökre új” – de megélés
részleteiben lehetnek változások.

4. A személyes megújulás közösségi hatásai
A bibliai Jósiás nagyapja és apja több
mint 40 évi pogánysága után:
– 8 évesen király lesz, és 16 évesen kezdte keresni ősének, Dávidnak az Istenét,
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Folyamatosság és megújulás
Belső hatások által:
– a Biblia naponkénti egyéni olvasása és
közösségi tanulmányozása,
– tagjaink felbuzdulása, új gondolata,
szolgálata,
– új – különböző – réteg és kiscsoportok,
imaközösség,
– zene, énekkincs is újíthat, a közös anyaga
össze is köthet, de gyökértelenné, elszigeteltté is tehet közösségeket, generációkat,
– új megtérők új kérdései, új nézőpontok
által,
– régiek hűsége, tapasztalata, bölcsessége által is újulhatunk,
– tagjaink különböző képességeit használva,
– új programok, műfajok,
– könyvtár, olvasás, tanulmányozás által.

– 20 évesen megtisztíttatja a templomot,
– 26 évesen a templomrenoválás következménye a vallási reform (2Krón 34,1-8).
Az egyháztörténet nagy alakjainak példája is azt bizonyítja, hogy személyes
megújulás nélkül nincs közösségi, egyházi megújulás. Gyülekezeti küldetésünk
mind az öt területén: tanítványképzés,
evangélizálás, közösség, szolgálat, magasztalás, egyformán újulnunk kell.
Gyülekezeti „virágunk” ábrájának szirmai a már meglévő lehetőségeinket, az
üresek az ezután szükségeseket jelölik.
Egy új gyülekezet szervezése is küldetésükben való megújulást és többek elérését segítheti. Hogyan élünk a már meglévő, segítő keretekkel a gyülekezetben?
5. Folyamatosság és megújulás
A megújulás nem öncél, hanem az igéhez
való folyamatos igazodás, engedelmesség!
„Újat és ót hoz elő éléskamrájából” (Mt
13,52) A megújulás formai változásokat hozhat – de az evangélium ugyanaz!
Tudnunk kell, hogy amit háromszor csinálunk az már szokás – és nem célszerű mindig, mindent másképpen csinálni.
Ősi igazság, hogy nem minden jó csak
azért mert régi – és nem minden hasznos
csak azért mert új. „Mindent vizsgáljatok
meg: a jót tartsátok meg.” (1Thesz 5,21)

6. A Lélek, az igének való aktuális engedelmesség által újít meg!!!
Ahogyan a templomban máshová ülve
más hatások érhetnek, pedig ugyanaz
hangzik, történik a „régi hír örökre új...”
Az ige iránt való személyes és közösségi
engedelmesség egyszerre hozhat folyamatosságot és megújulást.
Azokra a dolgokra törekedjünk tehát,
amelyek a békességet és egymás építését szolgálják!” (Róm 14,17-19)
Presbiteri ciklusértékelés

Az Úr a külső-belső hatásokat is felhasználhatja javunkra.
Külső hatások által: pl. rendszerváltás,
kulturális változások, gazdasági-társadalmi nehézségek, melyekre választ kell
keresnünk.
Más keresztyén közösségek példája is
inspirálhat. Az új seprő – Jósiás – jól söpör egy ideig.
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Menekülők
Tudom, hogy a templom nem művelődési
ház, de engem örömmel tölt el, hogy a
mi gyülekezetünkben számtalan lehetőséget szerveznek a lelkészek és a tagok
a művelődésre. Kirándulások, koncertek,
különböző témájú előadások, ﬁlmklub
és színházlátogatások teszik lehetővé az
igényes szórakozást szeretetteljes közösségben.
Január elején gyülekezetünkből 99-en látogattunk el együtt a Csokonai Színházba
megnézni Győri Katalin és Győri L. János
közösen írt színdarabját, a Menekülőket.
Az előadás után néző-szerző találkozó
keretében Baranyai Norbert beszélgetett
az egyik szerzővel, Győri Jánossal, a Református Kollégium Gimnáziumának magyar-történelem szakos tanárával. Ritkán
adódik ilyen alakalmunk, hogy nézőként a
darab alkotójának kérdéseket tehetünk fel,
pedig de sokszor eszünkbe jut, hogy „Mire
gondolt az író?” Jellemző módon első
kérdésként az fogalmazódott meg a közönségben (de mint kiderült a rendezőben
és a dramaturgban is), hogy szándékolt-e
a párhuzam a jelenkori menekültek és a
színdarab témája között. Győri L. János
válasza az volt, hogy tudatosan semmiképpen nem vont párhuzamot, ő maga
akkor vette észre, mikor a kész műnek
címet kellett adjon, s első változatként
fölé írta, hogy Menekültek. Na, ebben a
ragozott változatban teljesen egyértelmű
lenne, hogy másodlagos jelentést szánna
az alkotó a történelmi tárgyú művének,
így azonnal át is javította folyamatos
melléknévi igenévvé.
A darab ugyanis egyértelműen történelmi
témát boncolgat, hiszen egy pályázatra készült, amit a Debreceni Csokonai Színház
a Tiszántúli Református Egyházkerülettel

és az önkormányzattal közösen hirdetett
meg, s a kiírási feltételek között szerepelt,
hogy Debrecenhez és a reformációhoz
kötődő, történelmi tárgyú színdarabot
várnak. A beérkezett 45 pályaműből választotta ki a zsűri a Győri szerzőpáros
színművét, s jutalmuk a darab nagyszínpadon történő bemutatásán kívül az, hogy
könyv alakban is megjelentetik művüket.
A két felvonásos alkotás alatt úgy éreztem,
hogy az első felét írta a történész, aki
idősebb férﬁ, a másodikat pedig a ﬁatal
nő, aki irodalmár. A Győri L. Jánossal
folytatott beszélgetésből megtudtam,
hogy nem tévedtem. Tanár urat régóta
foglalkoztatta ez a téma, hogy Nagyvárad 1660-as elestekor hogy fogadta be
az amúgy is nyomorúságos körülmények
között létező Debreceni Kollégium a török elől menekülő váradi diákokat. Most,
a pályázat láttán különösebb történelmi
előtanulmányok nélkül (úgyis minden
ismerhető adatot ismert) megírta a történetet, ami egy felvonást tett ki, és szinte
kizárólag közéleti témát feszegetett. Ekkor
jelent meg nála unokahúga, aki anyagot
akart kérni Huszár Gálról, hogy ugyanerre a pályázatra színdarabot írjon belőle.
János ötlete volt, hogy Katica egészítse
ki az ő darabját egy másik felvonással,
s „halasszon meg” benne valakit, hogy
eléggé drámai legyen. Katica leleménye
a magánéleti szál, Lippay professzor és
felesége ambivalens kapcsolata. Lippay
halálának megírásával nem sérült a történelmi hűség, hiszen adatok csak arról
vannak, hogy a rektor 1660 nyarán eltűnt.
Sokkal érdekesebbnek találtam így a darabot, hogy ehhez hasonló kulisszatitkokat
tudhattam meg az előadás után.
Hodossiné Sugár Éva
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Táborozzunk huszonharmadszor!
B – 3-10 éveseknek, zuhanyzós szobában,
(kedvezményesen): 29.000-Ft.
C – iﬁseknek (17 év alatt) 4-8 ágyas, közös
zuhanyzós szobákban (kedvezményesen):
29.000-Ft.
D – egyetemistáknak hatágyas most már
zuhanyzós szobákban (kedvezményesen):
35.000- Ft.
E – zuhanyzós 2-4 ágyas (pavilonok és
Hotel) szobái: 43.000- Ft.
F – zuhanyzós, hőszigetelt, téglafalú, új
ablakos 2-4 ágyas szobák: 45.000-Ft.
G – szállodában (két ágyas, zuhanyzós,
hőszigetelt szoba, minibár, légkondi,
WIFI): 52.000-Ft/fő.
A szobákat jelentkezési sorrendben tudjuk
feltölteni.
– Ehhez jön még 6 éves kortól a külön
buszok díja: 5.000 Ft.
♦ A most konﬁrmálók 13.000 Ft missziói
támogatást kapnak gyülekezetünktől.
♦ Az üdülő Erzsébet utalványt elfogad.
♦ A jelentkezőknek június 15-ig a díjból
előlegként 15.000 Ft-ot, a többit pedig
legkésőbb az indulás előtti hetekben itthon
kell beﬁzetniük a lelkészi hivatalban.
♦ Jelentkezni legkésőbb az indulás előtti
szerda estig lehet.
♦ Aki anyagi gondok miatt nem tudna
eljönni, kérjük, személyesen jelezze a
lelkipásztoroknál, hogy próbáljunk egy
kicsi segítséget szerezni és adni.
♦ Akinek bőségesebb anyagi lehetősége
van, és ezért hálás az Úrnak, a másokat
segítő adományát juttassa el a lelkészi
hivatalba. Ez a testvéri szeretet segített
el tavaly is többeket a táborba. Reméljük,
idén is így lesz!
Imádságos szívvel készüljünk mindannyian, hogy megtapasztaljuk Urunk áldását
és egymás szeretetét!
Püski Lajos

Legyünk együtt ismét közel 400-an, kicsik,
hittanosok, ifisek, fiatalok, családok, középkorúak és idősebbek is, hogy együtt
töltsünk el egy szép hetet!
♦ Helyszín: Sátoraljaújhely Várhegy
Üdülő, mely a Zemplén keleti oldalán,
280 méter magasan van.
♦ A hét célja, tartalma: hitbeli erősödés,
gyülekezetépítés, lelki-testi felfrissülés. A
délelőtti énektanulás és közös rövid bevezető után most is szeretnénk a kiscsoportos
lelki beszélgetések meghittségét megtartani. Más programok pedig segítenék gyülekezetünk különböző korosztályainak,
rétegeinek egymás jobb megismerését.
Délutánonként egyénileg vagy a spontán
szerveződő csoportokban sport, játék,
kézműves program, vetélkedő, strandolás
a tábor úszómedencéjében, kirándulás és
a kápolnában elcsendesedés lehetséges.
Esténként áhítat és közös éneklés lesz
mindenkinek a városi templomban.
♦ Ideje: Július 9-15, a program kezdete:
hétfő 15:30, a vége vasárnap 14:30.
♦ Étkezés: Reggeli, ebéd, vacsora a tábor
ebédlőjében.
♦ Utazás: Indulás hétfőn 12:30 órakor
templomunktól, közvetlen külön buszokkal az üdülőig, vagy személygépkocsikkal. Hazaérkezés a buszokkal vasárnap
este 17 órára templomunkhoz.
♦ Elszállásolás: Különböző kategóriájú
szobákban.
♦ A hét költsége: (szállás, étkezés, közös
költség, üdülőhelyi díj).
A táborhely díjemelését a iﬁseknél gyülekezetünk átvállalja.
A különböző minőségű szállásokat betűkkel jelöljük:
A – 3 éves korig zuhanyzós szobában:
ingyenes.
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Cikluszáró presbiteri összejövetel
2018. január 7-én a presbitérium 20122017. évi ciklusának lezárására, értékelésére került sor. Az előző presbitérium tagjai az
újonnan megválasztottak jelenlétében számoltak be az eltelt hat év tapasztalatairól.
Az eseményekben gazdag időszakról
mindenki elmondta, hogy egyéni életében
hálaadással gondol a presbitériumban
tapasztalt testvéri szeretetre, a felelősségteljes szolgálatokra, mert ezek erősítették
a hitüket.
Sokan egész családjukkal gyülekezetünk
tagjai, akik hálát adtak az adott időszakban
született gyerekekért, unokákért is.
Többen kitértek a személyes élményeket
is adó táborokra, amit több mint 20 éve
töretlen lelkesedéssel szerveznek vezetőink. Említésre kerültek a kiscsoportok
áldásos hatásai is, ahol valamelyikben
szinte minden presbiter aktív résztvevő.
Ugyanakkor megszólaltak az önkritika
hangjai is.

Értékelő szavak és a jobbítást segítő javaslatok egész sora hangzott el a presbitérium
munkáját illetően. Felvetődött, hogy a
presbiteri bizottságok beszámolhatnának
a gyülekezet előtt is, hogy mindenki láthassa tevékenységüket. Így a presbitereket
is jobban megismerhetné a gyülekezet és
többen vehetnének részt a választásokon.
A presbiterek a gyülekezeti élet vonatkozásában számtalan új alkalmat soroltak
fel: pl. Imaéjjel, Női nap, az Összetartozásunk napján a pályán tartott 300 fős
szabadtéri foglalkozás és ebéd, stúdió
létrehozása és rendszeres működtetése, az
Ifjúsági zenekar lelkes, gyakori szolgálata,
a pódium építése, a volt teniszpálya használhatóvá tétele, az orgona felújítása és a
rendszeres kirándulások mellett egy izraeli
utazás megszervezése és lebonyolítása.
Sokan külön kitértek az Úrréti Gyülekezet
alapítására, ami egyedülálló kezdeményezés és segít nagyobb távlatokban gondolkodni Isten országának építésében. A
korábbi években egy új gyülekezet alapítására már az Egyházlátogató Bizottságok
is felhívták a ﬁgyelmünket.
Mindez következménye az eddigi áldásos
szolgálatoknak és jelzi a Nagyerdei Gyülekezet dinamikus fejlődését. A növekedés
új formákat és módszereket kíván a presbiteri szolgálatokban is.
Sok dicsérő szó hangzott el a lelkészek és
a gondnok kiemelkedő munkájáról.
A jobbítás szándékával számottevő javaslat is született:
– jobban ki kellene használni a presbitérium tagjaiban lévő szellemi erőforrásokat,
– a gyülekezetből is többeket be lehetne
vonni a szolgálatokba,

A presbiteri szolgálat nagy megtiszteltetés, mert e közösség együttműködésével
valósítható meg a gyülekezet életének irányítása. A hatékony működést a lelkészek
és a gondnok a szakértőkből álló 5-6 fős
presbiteri bizottságok előkészítő munkájával biztosították. Különösen sok esetben
volt szükség a gazdasági és a műszaki
bizottságok szakértelmére.
A gyűléseken a lelkészek, és a gondnok
végtelen türelemmel, megértéssel válaszoltak a felvetődő kérdésekre. Különösen érvényesült ez az Egyházi Jövőkép
kidolgozásában, ami módszereiben is sok
újdonságot jelentett. Gyülekezetünk jövőképét kiscsoportos formában is próbáltuk
körvonalazni és meghatározni konkrét
feladatok megjelölésével.
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Cikluszáró presbiteri összejövetel

Hírek

– erősíteni kellene a generációk közötti
kapcsolatokat,
– több gondot kellene fordítani az információk hatékonyabb áramlására, pl. a
honlapunkon,
– jobban ki kellene használni a pálya lehetőségeit, sokan örülnének egy játszótér
kialakításának.
Összességében egy dinamikusan fejlődő
gyülekezet presbitériumának felelősségteljes, építő megnyilvánulásait hallhattuk
harminc hozzászólás keretében, ahol mindenki kifejthette véleményét, gondolatait
a testvéri szeretet légkörében.
Reméljük, hogy az új presbitérium is
hatékony szolgálatával a gyülekezetünk
jövőjét építi.

 Úrvacsorai előkészítő istentiszteletek
lesznek február 15-17-én 17 órakor.
 Úrvacsorás istentiszteletek február 18án 8:30 és 10:30-kor.
 Február 18-án 10:00 órakor: Nyitó istentisztelet az úrréti közösségben.
Az „1% + 1%” átutalásához
a Magyarországi Református Egyház
technikai száma: 0066.
A “Nagyerdei Egyházközségért”
alapítvány
adószáma: 18545269-1-09.

Imádkozzunk…

Egyik leköszönő presbitertársunk a gyűlés
elején mindenkinek különböző igékkel
ellátott kártyát készített. Én egy olyat
kaptam, aminek a címe: Imádság Isten
akarata szerint.
„Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten
Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek
van. Az iránta való bizalmunk pedig azt
jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig
tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat
minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle.” (1 Jn 5,13-15.)
Székely Pálma
leköszönő presbiter

 az új presbitérium szolgálatáért,
 Házasság Hetéért,
 gyülekezet alapításért.

Információ
Gyülekezeti honlapunk címe:
www.refnagyerdo.hu
E-mail: refnagyerdo@gmail.com
Kórházlelkészek: Kenézy Kórház – 511777/1943; Klinika – 319-057
Európa Rádió – 94,4 MHz

Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református
4032 Debrecen, Bolyai u. 25.
Felelős kiadó: Püski Lajos
Nyomda: Litográfia
26. évfolyam 2. szám
Egyházközségünk számlaszáma:
Gyülekezeti honlapunk címe:
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Egyházközség hírlevele
Telefon: (52) 410-811
Tördelés: Bene Lászlóné
Készült 350 példányban
Megjelenik havonta
11738008-20012917
www.refnagyerdo.hu

Reformáció 500 eseményei gyülekezetünkben
Múlt

Emlékkövek: „Kegyelemből van üdvösségetek a hit által.” (Ef 2,8)

Magyar reformátorok szobrainak
megkoszorúzása

Jelen

Gyülekezetünkben is járt a vándor Biblia “Ige-Idők” kiállításon a Nemzeti Múzeumban

Jövő

Nagytábor az evangélizációról:
„Hirdessétek az evangéliumot!” (Mk 16,15)

Új gyülekezet alapítása:
az úrréti közösség

