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Hálaadás 2013 áldásaiért
Folytattuk mindazt, ami eddig áldásosnak 
bizonyult. Hetente különböző formában és 
helyszínen, több mint ötven 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 tanul-
mányoztuk az igét, kérdéseket és szol-
gálatokat beszéltünk meg, és közösen 
imádkoztunk. Önkormányzati óvodákban 
és iskolákban 19 hittanos csoportban, a 
termeinkben működő két konfi rmációs 
és 7 ifi s csoportban, valamint az egyházi 
óvodába és általános iskolákba járó kb. 
70 gyermekkel együtt több mint 400 fi -
atal hallhatta hetente az igét. Tartottunk 
vakációs gyerekhetet, valamint a hittanos 
gyermekeknek és szüleiknek havonta 
Családi istentiszteletet. 
Működött a Kismamakör, a Bibliaóra, a 
Nyugdíjaskör, az Imaóra és 6 bibliakör, 
valamint a házikörök is. A táborban 
újabb ifjúsági csoport alakult Sifi  néven. 
A máshol tanuló egyetemista ifi seink itt-
hon a Mixifi ben találkozhattak. Végezte 
szolgálatát a Presbitérium és bizottságai.
Énektanítás is volt az egész gyülekezetnek 
az istentiszteleteken és a táborban, vala-
mint a kiscsoportokban. A kamarakórus 
éneke gazdagította istentiszteleteinket. 
Zenés áhítatok augusztus óta  havonta 
egyszer voltak. 
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, és a jótékonysági 
„játék és ruha-turi” után sok zsák ruhát 

adományoztunk a megsegítésükre. Részt 
vettünk az egyházmegyei futball bajnok-
ságon és az országos REFISZ kupán is.
Missziói és közösségépítési szempont-
ból is kiemelkedő jelentőségű volt a 
Sátoraljaújhelyen tartott, tizennyolcadik 
többgenerációs Nagytáborunk, ahol 396-
an (hétvégén 420-an) voltunk együtt egy 
hétig: bölcsődések, óvodások, hittanosok, 
fi atalok, szülők és nagyszülők. Alapítvá-
nyunk és tagjaink adományaiból segítsé-
get nyújtottunk a táborozáshoz. 
A gyülekezetünk határain túli missziót se-
gítettük előadásokkal, igeszolgálatokkal, 
adományokkal. 
Zsinati tagként részt vettem az országos 
Egyházi Jövőkép Bizottság munkájában. 
Megjelent missziói koncepciónkról és 
gyakorlatunkról szóló könyvem: „Érdek-
lődéstől elköteleződésig” címmel.
Presbitériumunk és a Stratégiai Missziói 
Albizottságunk sokat foglalkozott saját 
gyülekezeti jövőképünkkel.
Honlapunkon a havonta megjelenő Szi-
várvány is elérhető, melynek pünkösdi és 
karácsonyi számát minden egyházközsé-
günket támogatónak eljuttattuk.
Karácsonykor és húsvétkor legátust fo-
gadtunk. 
Kirándulást szerveztünk Torockóra, Gö-
döllőre, Kassára.
Az ifisek közös évnyitót és évzárót is 
tartottak. Gyülekezeti hétvégénken „Bol-
dogító ismeret a Heidelbergi Káté alapján” 
címmel hangzottak el előadások. Április 
végén a vasárnap délelőtti két istentisztelet 
résztvevőinek „Összetartozásunk napját” 
tartottunk. Kertiparti, Teaház, Filmklub 
is segítette a közösségépítést. Működött 
a gyülekezeti könyvtárunk, immár közel 
2000 kötettel.
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Hálaadás 2013 áldásaiért

Reformációs körséta

Folytatva a tavaly megkezdett missziói 
programunkat, „Átriumi beszélgetések” 
címmel közel 2.500 tájékoztató lapot jutta-
tunk el egyházközségünk területének egy 
(korábban még fel nem keresett) részére, 
felkínálva az érdeklődőknek készített 
alkalmainkat. 
Igehirdetések segítettek felkészülni a 
gyülekezetbe hívogató „András-szolgá-
latra”. Az érdeklődőknek tartott három 
istentiszteleten a korábbi években fel-
nőttként konfi rmáltak is szolgáltak azzal, 
hogy bizonyságot tettek megtérésükről. 
Az érdeklődő felnőttek a Bibliaiskolában 
alapozhatták meg Isten- és önismeretüket, 
közülük 15-en konfi rmáltak. 
„Életút a párkereséstől a jól működő 
családig” című nyertes (TÁMOP 5.5.1) 
pályázatunk keretében 16 féle programot 
valósítottunk meg. A teljesség igénye 
nélkül néhányat említek: egyéni pszicho-
lógiai tanácsadás szülőknek és munka-
nélkülieknek, házaspároknak mediáció 
és tréning, munkaerőpiacra visszatérést 
segítő tréning, kismamaklub, ifjúságnak 
párkapcsolati foglalkozások, válóháló, 
szülőcsoport, házasság ápoló csoport, 
házasság heti rendezvények. Az egyetemi 
ifjúságnak élménypedagógiai módsze-
rekkel kapcsolatépítő foglalkozásokat 
tartottunk, és mindezekkel kapcsolatosan 
kiadványokat jelentettünk meg. A pályá-
zati programok sikeresen befejeződtek.
A templom korszerűsítésének következő 
ütemeként a hangosítás- kivetítés előké-
szítésén dolgoztunk.
Gyülekezetünk nevében köszönöm lel-
késztársaimnak, a gondnoknak, a kánto-
roknak, a  templomgondnoknak, a pénz-
tárosnak, a hitoktatóknak hűséges mun-
kájukat, valamint a csoportvezetőknek, a 

Presbitériumnak, a szerkesztőségnek, hon-
lapunk és a könyvtár munkatársainak és 
mindenkinek a szívből, hitből, szeretetből 
végzett önkéntes szolgálatát. Több mint 
150-en végeztek havi rendszerességgel 
különböző önkéntes feladatokat, és még 
sokan segítettek alkalmilag. 
Jó példaként és a közös munkálkodásra 
való további buzdításként több mint hat-
vanféle szolgálati területet nevezhetnék 
meg. 
Gyülekezetünk ebben az évben is tagjai-
nak önkéntes egyházfenntartói járuléka-
iból, perselypénzéből és adományaiból 
végezte éves munkáját. Mindezeket egé-
szítette ki ebben az évben a pályázaton 
nyert jelentős támogatás.
Szolgálataikért hálát adva emlékezünk 
elhunyt gyülekezeti tagjainkra.
Bocsánatot kérünk, ha minden igyeke-
zetünk ellenére is voltak mulasztásaink 
és azért, ha valakit – akaratunk ellenére 
– megbántottunk volna. 
Magasztaljuk együtt az egyház Urát 
megtartó és szolgálatainkat megáldó ke-
gyelméért!
(Folytatjuk!)  

Püski Lajos lelkipásztor
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Karácsonyi gondolatok a szeretetről
János első levelének 4. fejezetét olvasva 
felmerült bennem a nagy kérdés, hogy mi 
a szeretet. 
Karácsonykor különös érzékenységgel 
közeledünk ehhez a kérdéshez. 
A szeretet fogalma igen elkoptatott már, 
sok frázis kapcsolódik hozzá, és már szinte 
nem is tudunk őszintén beszélni róla. 
Pedig hangzik a kérés: „szeressük egy-
mást”. 
Miért nem megy ez felszólításra? 
Lényünk, személyiségünk főleg érzelmi 
alapon nevelhető. A magyarázat, megér-
tés, belátás eszközeivel, melyek az értelmi 
készségeket fejlesztik, nem lehet az érzel-
mekre hatni, de a mintákkal annál inkább. 
Egy logikus magyarázat után beláthatjuk, 
hogy miért lenne érdemes szeretni, de 
sokszor mégsem tesszük. 
Isten megmutatta a világnak az első ka-
rácsonykor, hogy mi is a szeretet, amikor 
„egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, 
hogy éljünk őáltala”. Ennek a csodás 
ajándékozásnak a gesztusával példát is 
adott nekünk, hogy neveljen minket – a 
szeretetre. 
Ő előbb szeretett minket és az egész vilá-
got feltétel nélkül: úgy, ahogy vagyunk…
Isten e feltétel nélküli szeretetére a leg-
méltóbb válasz a viszontszeretet, ami az 
egymás szeretetében nyilvánul meg: „ha 
így szeretett minket Isten, akkor mi is 
tartozunk azzal, hogy szeressük egymást.” 
Csakhogy ebben gyakran elfáradunk. 
Nemcsak a hittestvér iránti szeretetben, 
hanem a vérszerinti testvér iránti sze-
retetben is. Sőt! Nem a barátot nehéz 
szeretni, hanem az ellenséget. Vagy nem 
az ismeretlen embertársat, hanem a há-
zastársat, amikor például nem mutatja ki 
az érzéseit… 

Ha Istenről beszélünk, és közben egymást 
nem tudjuk szeretni, akkor pusztán a vá-
gyainkról beszélünk: az Ő szeretetének 
bennünk történő kiteljesedését kívánjuk.
Honnan lehet erőnk ahhoz, hogy az egy-
más elfogadásában, a megbocsátásban, a 
segítségnyújtásban megnyilvánuló szere-
tet határozza meg mindennapi életünket?
A kimeríthetetlen forrás maga a szerető 
Isten, „mert Isten szeretet”. 
Az „Isten szeretet” kijelentéssel találkozva 
ne a megmagyarázhatatlan emberi érzésre 
(vagy érzések összességére) asszociál-
junk, hanem a még kevésbé megmagya-
rázható isteni tettre. 
Az Atyának ezt a cselekvő szeretetét 
irántunk a karácsony csodájából érthetjük 
meg: abból, hogy önmagát adta értünk.
Szeretete azt jelenti, hogy megjelent kö-
zöttünk a világban, hiszen elküldte Fiát 
bűneink eltörlésére, hogy éljünk! 
Ebben az ajándékozásban a láthatatlan 
Isten fedi fel magát előttünk. 
A világon a legnagyobb hálátlanság lenne 
visszautasítani az Ő Fiát, és kizárni az 
életünkből. 
Jézussal tanulhatjuk meg egymást szeret-
ni! Az isteni szeretettel, ahogy Ő szeret 
minket, és nem úgy, ahogy mi „szeretjük” 
Őt vagy egymást. 
Szeretetünk tehát ne csupán érzéseinkből 
fakadjanak. Nem hálából, rokonszenvből, 
szerelemből vagy éppen szánalomból. 
Hanem ahogy az Atya önzetlen és végtelen 
szeretettel, egyszerűen törődik velünk. És 
arra késztet, hogy mi is – örökké – ugyan-
ezt tegyük. 
Ehhez elengedhetetlen, hogy a Szeretet 
ne az ünnepi sütink, hanem a mindennapi 
kenyerünk legyen.

Péter-Szarka László segédlelkész
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Könyvajánló Emlékezzünk!

Igazán szép karácsonyi meglepetéssel 
örvendeztette meg a kisgyermekes csalá-
dokat a Kálvin Kiadó: Az első karácsony 
című könyvvel. 
Máté és Lukács evangéliuma alapján Jé-
zus születésének történetét Győri Katalin 
írta meg, az illusztrációkat pedig Gellén 
Sára, gyülekezeti tagunk, volt ifi -vezető 
készítette. 
A könyv úgy vezet végig Jézus születésé-
nek eseményein, hogy hű marad a bibliai 
történethez, és közel hozza azt a mai gye-
rekek világához. 
A kedves, közvetlen stílusú megfogalma-
zást bájos, ötletes rajzok elevenítik meg. 
Az ifjú szerző-párosnak ez a második kö-
zös munkája a Bojti, történet egy nagyszí-
vű kiskutyáról című, a gyerekek körében 
igen népszerű kötet után. 
Az első karácsony című könyv a témához 
méltó ajándék a családok számára, szere-
tettel ajánljuk.

Szerkesztőség

Szécsi András (1923-2013)
Isten iránti hálaadással emlékezünk 
Hermánszeg, Vértes, Hosszúpályi és Józsa 
gyülekezetét hűségesen gondozó vasdip-

lomás református lelkipásztorra.

„Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy 
bölcs szívhez jussunk!” (Zsolt 90,12)

Bereczki János (1954-2013)
Isten iránti hálaadással emlékezünk a Re-
formátus Gimnázium egykori portására, és 
utóbb gyülekezetünkben templomgondno-
ki szolgálatot 13 éven át hűségesen végző 
testvérünkre.

„A ti szelídségetek legyen ismert minden 
ember előtt. Az Úr közel! Semmiért se ag-
gódjatok, hanem imádságban és könyör-
gésben mindenkor hálaadással tárjátok fel 
kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, 
mely minden értelmet meghalad, meg 
fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat 
a Krisztus Jézusban.” (Fil 4,5-7)
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Kirándulás Kassán

Az Orbán harangnál

Október 12-én, gyönyörű napsütéses 
időben tett gyülekezetünk ötven tagja 
egynapos kirándulást Kassára. 
Jómagam már elég régóta részt veszek 
ezeken a kirándulásokon, legtöbbször a 
tizenöt éves Levente fi ammal.
Remélem, senkit nem bántok meg, ha meg-
jegyzem, hogy csak néhányan vagyunk a 
csoportban, akik „javítjuk” az átlagélet-
kort. Mivel a fi atalság mint állapot sok-
szor nem kortól függ, nagyon szeretünk a 
jókedvű, üde, fi atalos csoport tagjai lenni. 
Ez az egyik, ami nagyon vonzó számunkra 
ezeken a kirándulásokon. A másik, hogy 
minden alkalommal keressük azokat a 
helyeket – akár országhatáron belül, akár 
kívül járunk –, ahol szól Isten Igéje, és 
keressük hazánk nagyjait, akik emléke 
előtt tiszteleghetünk és fejet hajthatunk.
Mindezeket az értékeket tisztán, félre-
érthetetlenül tárják elénk idősebb, nagy 
tudású testvéreink. Lehet, hogy a törté-
nelem (évtizedekig az iskola) sok esetben 
egyáltalán nem, vagy mást tanított ne-
künk, de ők azok, akik mindig határozott 
állásfoglalással kiálltak a hit és az igaz 
értékek mellett.
Amit ezen a  napon kincseink mellé rak-
hatunk: Kassán még szól magyarul Isten 
Igéje, van magyar református gyüleke-

zet. Fejet hajtottunk II. Rákóczi Ferenc 
fejedelem emléke előtt a Rodostói Mú-
zeumban és hamvainál a Szent Erzsébet 
székesegyházban. Márai Sándor nyomait 
követtük szülővárosában: megtekintettük 
emlékszobáját és Gáspár Péter felvidéki 
szobrász alkotását a világhírű íróról. Az 
élethű szobor olyannak ábrázolja, amilyen 
a valóságban volt, a dolgok értelmén töp-
rengőnek. Odaültünk mellé, vele együtt 
gondolkodni...
Kassa minden érzékszerv számára tartogat 
valamit. Így a nap végén, a ragyogó nap-
sütésben, a főtéren kávézgatva gyönyör-
ködtünk a zenélő szökőkútban.
Istennek legyen hála ezért a szép napért! 
És nem utolsó sorban köszönjük a szerve-
zőknek a szép élményeket!

Máthéné Cseke Magdolna

Nagyerdei esték – Dr. Végh László előadása

Ifi s délután
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AlkalmainkIfis délután – döntések
VASÁRNAP

  8:30 Istentisztelet a templomban
  8:30 Gyerekórák, 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 istentisztelet, hó utolsó vasánap,  

hittanosoknak és szüleiknek, templom*
KEDD

  9:30 Nyugdíjas Szeretetkör, 15. terem
16:30 Női Bibliakör, 6. terem*
18:30 Bibliakör volt bibliaiskolásoknak, 15. 

terem*
SZERDA

  9:30 Kismamakör, gyermekmegőrzés, 14-15.
          terem*
18:45 Kamarakórus próba, 15. terem

CSÜTÖRTÖK

17:00 Bibliaóra, 6. terem (nyáron 18:00)
18:00 Bibliakör, 60 év körüliek, 15. terem*

PÉNTEK

  8:00 Imaközösség, 6. terem*
15:00 Konfi rmációi óra I. csoport, 6. terem*
16:45 Közös éneklés a kiscsoportoknak*
17:00 Sifi  ifi , 8. osztályosok, 15. terem*
17:00 Rúben ifi , 9. osztályosok, 6. terem*
17:00 Bibliakör, 50 év körüliek, 13. terem*
17:00 Mixifi  (Éli-Lídia ifi ), 19-25 év, 14. terem* 
17:00 Nátánáel ifi , 12. osztályosok, 8. terem*
18:00 Otniél ifi , 11. osztályosok, 2. terem*
19:00 Dávid-kör, 27-30 évesek, 6. terem*
19:00 Ábrahám-kör, 30-40 körüliek, 14. terem*
19:00 Bibliaiskola, felkészítés felnőtt keresztelés-

re, konfi rmációra is, 15. terem*
SZOMBAT

15:00 Konfi rmációi óra II. csoport, 6. terem*
17:00 Págiél ifi , 10. osztályosok, 14. terem*
17:00 Matuzsálem ifi , 18-20 évesek, 6. terem*

Hitoktatás*: Babits, Martonfalvi, Simonyi úti 
óvodákban, Böszörményi, Bolyai, Kardos úti 
és a Kettesy iskolákban.

Havi rendszerességű alkalmak: Zenés áhítat, Fiatal 
házasok köre*, Válóháló*, Filmklub*.

A *-gal jelzettek nyáron szünetet tartanak!

Egy októberi szombat délután ifi sek se-
rege töltötte meg az átriumot, hogy nagy 
érdeklődéssel hallgassa a Pszichológiai 
Intézetből érkezett Holló Gábort, aki 
elsősorban az egyetemista korosztály-
nak, idősebb ifi seknek tartott előadást a 
döntésekről. Az előadásból hiányzott a 
vallási vonatkozás, inkább csak a biológiai 
háttérről szólt, arról, hogy agyunk melyik 
részével hozunk döntéseket tudattalanul, 
és aztán agyunk melyik másik részével 
fogjuk fel, hogy döntést hoztunk, és pró-
báljuk megmagyarázni azt. Engem ez a 
téma önmagában is érdekelt, de az újonnan 
szerzett tudásnál is jobban örültem, hogy 
„összejött a társaság”, találkoztunk olyan 
barátnőkkel, barátokkal, akiket rég nem 
láttunk. Holló Gábor arról is beszélt, hogy 
milyen érzést vált ki az emberben az, ha 
olyasvalamit csinál, amiben jó. Amiben 
sikeres. Ezekben a helyzetekben fellép 
egy érzés, amelynek a „fl ow” (áramlás) 
nevet adták. Bollmann Krisztián saját be-
vallása szerint ezt az állapotot igyekszik 
fenntartani hétköznapjaiban. Az előadás 
után ugyanis Püski Gábor, Kiros Eszter 
és Bollmann Krisztián, Csinády Melinda 
vezetésével egy kerekasztal-beszélgetés 
keretein belül arról vallottak, miképpen 
boldogulnak a mindennapokban a döntés-
hozatallal, és Isten hogyan segíti őket. Ez a 
program mindannyiunk számára érdekes-
nek, néhol meghatónak és tanulságosnak, 
máskor nagyon viccesnek bizonyult. Ez-
alatt a Matuzsálem ifi  teaházat szervezett, 
ami még kellemesebbé tette a délutánt. 
Remélem, lesz még alkalmunk részt venni 
hasonló rendezvényeken, mert bár úgy vé-
lem, sokan egyetértenek velem, én bizto-
san kijelenthetem: jó döntés volt elmenni. 

Deák Ágnes, Mixifi 



Hírek

„Örüljetek az Úrban mindenkor! ... Az Úr közel!” (Fil 4: 4-5)

 Advent második vasárnapján, december 
8-án az ifj úság szolgál a délelőtti istentisz-
teleteken, fél 9-kor és fél 11-kor.

 Advent harmadik vasárnapján, dec. 15-én 
a kórus szolgál a fél 11-es istentiszteleten.

 Családi karácsonyi istentisztelet lesz 
december 15-én 3 órától.

 Jótékonysági csere-bere – „hogy a dol-
gok a helyükre kerüljenek” (játék-könyv-
ajándéktárgy) – december 15-én 4 órától. 
(A fölajánlott tárgyakat, december 13. 
péntek estig várjuk.)

 Adventi teaház lesz dec. 15-én 4 órától.
 Advent utolsó vasárnapján, december 22-

én, a gyermekek karácsonyi műsorral szol-
gálnak a fél 9-es és fél 11-es istentiszteleten.

 Úrvacsorai előkészítő istentiszteletek 
lesznek december 22-én és 23-án délután 5 
órától.

 Szentesti istentisztelet: december 24-én, 
délután 4 órától lesz.

 Karácsony első napján délelőtt úrvacso-
rás istentiszteletek lesznek fél 9-kor és fél 
11-kor. 
Délután 5 órától istentisztelet lesz. Az ün-
nepen legátus is szolgál.

 Karácsony második napján csak fél 11-
kor lesz istentisztelet.

 Óévi istentisztelet lesz december 31-én 
délután 4 órakor.

 Az újév első istentisztelete január 1-jén 
fél 11-kor lesz.

Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség
4032 Debrecen, Bolyai u. 25. Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos, lelkipásztor
Nyomda: Litográfi a   Készült 1500 példányban
21. évfolyam 12. szám
www.refnagyerdo.hu

DEBRECEN

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