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Hittanosok szolgálata családi istentiszteleten
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Hálaadás 2012 áldásaiért Jézus és a…
Gyülekezetünkben a 32 megkeresztelt 
közül hárman voltak felnőttek. A 40 kon-
fi rmált között pedig 10 felnőtt is csatlako-
zott gyülekezetünkhöz. Házasságkötésére 
20 pár kérte Isten áldását. 64 temetésen 
hirdettetett Isten igéje vigasztalásul.
A területünk sok ezer lakosa közül mint-
egy 850 család (közel 2.600 lélek) vál-
lalt részt anyagilag is egyházfenntartói 
járulékának befi zetésével gyülekezetünk 
életéből.
Köszönjük mindazoknak, akik személyi 
jövedelemadójuk egyik 1%-át a „Nagy-
erdei Egyházközségért” közhasznú ala-
pítvány javára ajánlották fel, és így is 
támogatták közös szolgálatunkat. Ennek 
összege 843.478 forint volt, és akik jöve-
delemadójuk másik 1%-át a Magyarorszá-
gi Református Egyház javára ajánlották 
fel, és így segítették országos egyházunk 
szolgálatát.
Gyülekezetünk – a hitoktatói óradíjakat 
leszámítva – lényegileg csak tagjainak 
egyházfenntartói járulékából, persely-
pénzéből és adományából (összesen kö-
zel 22.millió forintból), valamint sokak 
önkéntes munkájával végezte sokrétű 
szolgálatát. A pályázat segítette szolgála-
tunk bővítését.
Szeretettel köszöntjük a gyülekezetünk-
höz közeledőket és új tagjainkat. Fára-
dozzunk együtt azon, hogy régi és újabb 
gyülekezeti tagjaink otthon érezzék magu-
kat közösségünkben, és együtt buzduljunk 
fel a közös szolgálatra!
Folytatni szeretnénk az evangélium hir-
detését, és mindazt, ami áldásosnak bizo-
nyult. Feladatunk megtartani mindenben a 
szeretetet és a lényegi dolgokban a testvéri 
egyetértést.

Püski Lajos

(folytatás)
Októberi gyülekezeti hétvégénken a Károli 
Gáspár Református Egyetem lelkésze, Dr. 
Kodácsy Tamás tartott három előadást 
100-120 gyülekezeti tagunknak: Jézus és 
a teremtett világ főcímmel. Az előadások 
szerkesztett változatát folyamatosan kö-
zöljük.

A család a veteményeskertben járt, és 
egy őszibarackfát szemléltünk közösen. 
A fa különös módon tele volt növekvő 
gyümölccsel. „Beteg ez a fa, nemsokára 
el fog pusztulni.” – mondta apósom, a 
legtapasztaltabb közülünk. „De hát ezen 
van a legtöbb gyümölcs!” – hitetlenked-
tünk. „Éppen azért. Már minden erejét 
arra fordítja, hogy gyümölcsöket hozzon, 
amíg tud.” A fa nemsokára valóban ki-
pusztult, de gyümölcseit és azok magvát 
hátrahagyta, mert ebben volt a reménysége 
a továbbéléshez.
A történet azért is maradt meg bennem, 
mert az őszibarackfa éppen fordítottja 
a terméketlen fügefának (Mk 11,13kk). 
Mindkét fa kipusztul, de a fügefának 
teremnie kellett volna, mégsem tette. Így 
száradt ki, gyümölcs nélkül, reményte-
lenül.
Miért van az, hogy önmagunkba fordu-
lunk, amikor gyümölcsöt kellene teremni? 
Miért hozunk kifogásokat, amikor minden 
erőnkkel azon kellene lenni, hogy a vilá-
gunk pusztulása, betegsége ellen tegyünk 
valamit? Miért van az, hogy életunt ke-
serűség vagy csüggedt közöny vesz erőt 
rajtunk, amikor a teremtett világ állapotá-
ra, a környezetszennyezésre gondolunk? 
Nincsen hát semmilyen reménységünk? 
Nincs akire tekinthetnénk, hogy tegyünk 
valamit saját pusztító ténykedésünk, kész-
leteink mértéktelen felélése ellen?
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Jézus és a teremtett világ  –  Kozmikus Krisztus

A kozmikus Krisztus egy olyan elnevezé-
se Megváltónknak, amely kifejezi, hogy 
Isten gondoskodik az egész teremtett 
világról. Van reménységünk Jézus Krisz-
tusban, „mert benne teremtetett minden a 
mennyen és a földön, a láthatók és a lát-
hatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, 
akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: 
minden általa és reá nézve teremtetett.” 
(Kol 1,16)
Az Atya Igéje, szava által teremtette a 
világot, és ez az Ige lesz teremtménnyé, 
amikor Krisztus megszületik. De nemcsak 
általa, hanem reá nézve is. Életén keresztül 
láthatjuk, hogyan lehet minden kilátásta-
lanság ellenére harmóniában az ember a 
természettel és embertársaival.
Az Atya megalkotta a világosságot, hogy a 
Fiú az emberek világossága legyen; meg-
alkotta a tengert, hogy a Fiú lecsendesítse 
azt és járjon azon; megalkotta a földet, 
hogy megremegjen, mikor a Fiú meghal és 
feltámad; kiásta a folyómedret, hogy a Fiú 
megkeresztelkedjen abban; megformálta a 
hegyeket, hogy a Fiú hegycsúcsról tekint-
sen le; gabonát ültetett, hogy a Fiú annak 
kalászait tépje le; megalkotta a szamarat, 
hogy a Fiút élete elején melegítse, végén 
pedig hordozza; elültette a fákat, hogy a 
Fiút majd fára feszítsék; életet lehelt az 
emberbe, hogy a Fiú emberként életével 
váltsa meg az embert.
A teremtés tana nem csupán a világ kez-
detéről, az ember teremtéséről és a múltról 
szól, hanem éppúgy, mint az Ószövetség-
nek, ugyanúgy az Újszövetségnek is elemi 
része. A teremtett világban szólal meg az 
evangélium. Amennyiben feladná az Új-
szövetség népe a teremtés tételét, nemcsak 
a Biblia első lapjaira mondana nemet, 
hanem saját életterét adná fel. Ha ugyanis 

nem abba a világba jött volna el a Fiú, 
amelyet az Atya általa és rá nézve készí-
tett, akkor nem lett volna a teremtetlenből 
teremtett, nem osztozott volna a teremtett-
ség sorsában, nem hagyta volna magára az 
Atya a kereszten, nem váltotta volna meg 
a teremtett világot, és nem halt volna meg, 
amiből feltámadt. Hogyan ragadták volna 
meg azt, aki kezén tartja a földet? Krisztus 
születésének és halálának világraszóló 
jelentősége van. Ő kozmikus Krisztus.
„A kozmikus Krisztus mint az Úr testének 
megjelenése azt is jelzi, hogy Isten velünk 
együtt szenved a szenvedésünkben, hogy 
az isteni szeretet nemcsak akkor van ve-
lünk, amikor aktívan teszünk a bolygónk 
pusztulása ellen, hanem a tehetetlen 
szenvedésünkben is jelen van, amikor 
bolygónk meggyógyítása kudarcra van 
ítélve.” (Sallie McFague) Jézus tudatában 
van mindannak a kétségbeesésnek, amely 
elfog minket akkor, amikor az általunk 
tönkretett környezetünkre tekintünk. 
Nem azért alkotta meg az Atya általa a 
világot, hogy azt mi kizsákmányoljuk és 
elpusztítsuk.  Amikor a teremtett világra és 
a teremtésvédelemre gondolunk, minden 
alapunk meg van arra, hogy elkesered-
jünk, mert emberi számítás szerint telje-
sen kilátástalannak tűnik bármit is tenni 
a visszafordíthatatlan folyamatok ellen. 
Mégis, keresztyén emberekként Krisztus-
ból meríthetünk erőt, Ő ad reménységet a 
reménytelenségben, hogy cselekedjünk. 
Amikor teremtésvédelemről beszélünk, 
szó sincs arról, hogy mellőznénk Jézus 
Krisztust. Éppen ellenkezőleg: azért tehe-
tünk bármit is, mert ahogyan az Atya reá 
nézve teremtett mindent, mi is reá nézve és 
az Ő segítségével tehetünk az önsorsrontó 
rombolásunk ellen.
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Két karodban
A gyülekezetünkben megvalósuló „Életút 
a párkereséstől a jól működő családig” 
című projekt tervezői a legkisebbekre is 
gondoltak. Hétfőnként 9-12-ig a kisma-
mák (3 hónapostól 3 éves korú) gyerme-
kükkel „Ringató és kreatív foglalkozás”-
on vehetnek részt. A Ringató egy országos 
zenei nevelési program. Már az elnevezés 
is hívogató, hisz a babák alapvető szük-
séglete a ringatás. Az édesanya ölében és 
karjaiban egyszerre valósul meg az olta-
lom, vigasztalás, a biztonság, a szeretet 
átadása és a játék. 
A „Ringató” lehetőséget ad arra is, hogy 
oldja a néha ránk törő bezártságérzést, és 
találkozhassunk hasonló helyzetben lévő 
anyákkal is. A foglalkozásokon barátságos 
környezetben sok-sok ötletet kapunk. 
Rengeteg dalt, mondókát, ölbeli játékot 
(ringatók, tenyérbevarázslók, hangután-
zók, kacagtatók, altatók, lovagoltatók…) 
tanulunk, úgy, hogy közben játszunk a 
gyermekünkkel.
Az anyag kiválasztásában a „csak tiszta 
forrásból” kodályi elv érvényesül. Magyar 
népdalok és népi mondókák mellett jeles 
íróink – Weöres Sándor, Kányádi Sándor 
és mások ritmikus versei hangzanak el, 
de helyet kapnak más népek irodalmilag 
értékes gyerekversei is. A sok ismétlés 
lehetővé teszi, hogy a gyermekünkkel 
otthon is zeneileg értékes dalokat énekel-
jünk. A kicsik rövid idő múlva a ráismerés 
örömével üdvözlik a játékokat, kedvencek 
is születnek, a nagyobbak már külön 
kívánsággal érkeznek. A foglalkozások 
nemcsak a gyerekeknek nyújtanak öröm-
teli élményt, hanem az anyákat is pozitív 
érzelmekkel tölti fel egy-egy szép erdélyi 
vagy moldvai népdal éneklése.
Karácsonykor gyönyörű népi énekeket 

tanultunk, léleksimogató volt együtt éne-
kelni a „Betlehem kis falucskába” kezdetű 
dalt. A foglakozás sikerének kulcsa a fog-
lalkozást vezető Könyves Zsuzsi szakmai 
hitelessége és pedagógiai, emberi érzé-
kenysége. A tervezésnél alkalmazkodik a 
picik életkori sajátosságaihoz, rugalmasan 
reagál a babák jelzéseire.
 Az édesanyák csengő szopránjaiba néha 
mélyebb hangok is vegyülnek, amikor 
egy-egy apuka is beáll a körbe. A közö-
sen átélt élmény erősíti a bizalmat és a 
kötődést, az érzést, hogy jó együtt lenni. 
Az énekhang mellett a citera, furulya, 
triangulum hangja ejti a gyerekeket ámu-
latba. Megható, ahogy a kicsik szájtátva, 
csendben hallgatják a varázslatot, melyet 
ezek a ma már ritkán hallható hangszerek 
keltenek. A harminc perc közös játék után 
a kézműves tevékenységben kreatív énün-
ket is megtalálhatjuk. Eközben a gyerme-
kek a szomszéd szobában biztonságban 
vannak, hiszen kedves pótnagyik lesik 
minden kívánságukat. A gyerekek tovább 
játszanak vagy éppen a jóleső fáradságtól 
szundikálnak.
Varrtunk macit, festettünk hűtőmágnest, 
horgoltunk karácsonyi díszeket, apró aján-
dékokat varrtunk. Mi, anyák is gyermeki ra-
jongással örültünk az elkészült dolgoknak. 
Közben lehetőség van kötetlen beszélge-
tésre, ismeretségek, barátságok szövődtek.
Igazi minőségi idő ez a pár óra, ajándék 
a gyermekeinknek és nekünk is. Eközben 
a dallamok belemásznak a fülünkbe, és 
dúdolunk hazafelé, a babakocsit tolva, és 
énekelünk főzés, mosogatás közben… és 
egyszer csak hallom, hogy a 14 éves fi am 
öccsével az ölében a „Gyí paci, paripá”-t 
játssza…

Mile Anita
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Advent harmadik vasárnapja néhányunk-
nak a megszokottól eltérő módon telt. 
Ezen a vasárnapon testvérgyülekezetünk-
ben, Esztárban szolgáltunk. Bertha Zoltán 
beosztott lelkészünk hirdette Isten igéjét, 
és néhány ifi sünk igeolvasással, imád-
sággal, egy rövid jelenettel és énekléssel 
tette varázslatosabbá az alkalmat. Vasár-
nap reggel negyed kilenckor indultunk a 
Nagyerdei Gyülekezettől négy autóval. 
Amikor megérkeztünk Esztárba, a tisz-
teletes asszony, Kolár Norbertné Nagy 
Mónika várt bennünket meleg teával. Az 
istentisztelet a gyülekezeti teremben volt, 
ahová szép számban jöttek el a hívek. Az 
istentisztelet után a gyülekezeti tagok 
megvendégeltek minket, finom szend-
vicset, gyümölcsöt és teát kaptunk. Míg 
falatoztunk, jót beszélgettünk a tiszteletes 
asszonnyal, a gondnokkal, feleségével és 
még néhány gyülekezeti taggal. Ebéd után 
a közelben lévő idősek otthonába men-
tünk, hogy megörvendeztessük őket ige-
olvasással és néhány énekkel. Mindezek 
után elkészült a közös fotó, majd indulás 
előtt a tiszteletes asszony az egész esztári 
gyülekezet nevében üdvözletét és áldását 
küldte a Nagyerdei Gyülekezetnek.

Véha Krisztina

Gyermekórások karácsonyi műsora
 fél 9-es istentiszteleten

 fél 11-es istentiszteleten

Ifi sek adventi szolgálata 

Ifi s kakaóház kézműves foglalkozással 

Életképek Ifisek Esztárban
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ÉletképekSzilveszter az ifisekkel

Hol köszöntsem az újévet? – merült 
fel bennem a kérdés. Menjek a ba-
rátaimmal a zsúfolt városba? Vagy 
maradjak otthon? Egyik sem tűnt túl 
jó ötletnek. Így jutott eszembe, hogy 
töltsük a szilvesztert a templomban. De 
adódott egy probléma: nem volt, aki 
megszervezze. Így gondoltam egyet, 
és elvállaltam, persze kisebb segítség-
gel. Sok szervezést igényelt, hiszen az 
ételről, a játékokról és a hangulatról is 
nekünk kellett gondoskodni.
A sok fáradozásnak köszönhetően 
végül az este jól alakult, és több mint 
30-an összegyűltünk. Néztünk fi lmet, 
játszottunk Beugrót, Twistert, kiraktuk 
a tábori csoportképről készült kirakót, 
és még a karaoke sem maradt el. De 
ami a legfontosabb, hogy bármit is 
csináltunk, jól éreztük magunkat, és 
sokat nevettünk. Voltak, akik hama-
rabb elmentek, voltunk, akik reggelig 
maradtunk. De a jókedv nem fogyott 
el, habár elég fáradtak voltunk a végén.
Reméljük, hogy majd 2014-et is itt 
köszönthetjük, és hogy minél többen el 
tudnak majd jönni, azok is, akik talán 
most máshol töltötték a szilvesztert.

Máthé Veronika

Mézessütés  adventben

Gyermekműsor a családi istentiszteleten

Szentesti istentiszteleten

Szentesti istentiszteleten



Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele
4032 Debrecen, Bolyai u. 25.          Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos         Tördelés: Bene Lászlóné
Nyomda:  Litográfi a                         Készült 400 példányban
21. évfolyam 1. szám                        Megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:        11738008-20012917
Gyülekezeti honlapunk címe:         www.refnagyerdo.hu

Zenés áhítat

(vasárnaponként 5 órakor) 

Jan. 20. A Canto Armonico együttes énekel, 
vezényel: Kiss Csaba
Jan. 27. A Vox Antiqua együttes énekel, 
vezényel: Kiss Csaba
Febr. 3. Elischer Balázs orgonál
Febr. 10. Marosiné Bodnár Ildikó és Krémer 
Nóra hegedül, Karasszon Dezső orgonál

„Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok.”
(Lk 10, 23b)

Információ

Gyülekezeti honlapunk címe, melyen a 
Szivárvány is megtalálható: 

www.refnagyerdo.hu

E-mail: refnagyerdo@gmail.com

Kórházlelkészek:

Kenézy Kórház – 511-777/1943
Klinika – 411-600/4978 (üzenetrögzítős)

Európa Rádió  –  94,4 MHz

Imádkozzunk…

 az új esztendőért,
 vizsgázó diákokért,
 családokért.

Hírek

 Imahét a krisztushívők egységéért ja-
nuár 20-27, minden nap 5 órakor:
„Mit kíván tőlünk az Isten?” (Mikeás 6,6-8)

Jan. 20. vasárnap, Görög Katolikus Temp-
lom, Réz-Nagy Zoltán ev. lelkész
Jan. 21. hétfő, Evangélikus Templom,  Ba-
csó Benjámin bapt. lelkész
Jan. 22. kedd, Nagyerdei Református 
Templom, Bejczy Tibor domonkos szerzetes
Jan. 23. szerda, Szent Anna Római Kato-
likus Székesegyház, Dr. Bölcskei Gusztáv 
ref. püspök
Jan. 24. csütörtök, Kossuth utcai Református 
Templom, Fekete András gk. parochus
Jan. 25. péntek, Baptista Imaház, Vad Zsig-
mond ref. esperes
Jan. 26. szombat, Szent László Római Kato-
likus Templom, Veres János ref. lelkész
Jan. 27. vasárnap, Református Nagytemp-
lom, Bosák Nándor r.k. püspök

Az ökumenikus imahét perselyadomá-
nyát a debreceni rászorulók támogatására 

ajánljuk fel.

 Családi istentisztelet lesz jan. 27-én 
vasárnap délután 3 órakor hittanosoknak 
és szüleiknek a templomban.

 A Házasság hete: február 21-24 között.
 Gyülekezeti nagytáborunk júl. 8-14 

között lesz Sátoraljaújhelyen.


