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Hálaadás 2011 áldásaiért
Ebben az évben is folytattuk mindazt, 
ami eddigi gyakorlatunkban 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 egy-
mást is jobban megismerve tanulmányoz-
tuk az igét, kérdéseket és szolgálatokat 
beszéltünk meg, és közösen imádkoztunk. 
Önkormányzati óvodákban és iskolákban 
18 hittanos csoportban, a termeinkben 
lévő két kátés és 8 ifi s csoportban, va-
lamint az egyházi óvodába és általános 
iskolákba járó kb. 70 gyermekkel együtt 
több mint 400 fi atal hallhatta hetente az 
igét. Tartottunk vakációs gyerekhetet is. 
Hittanos gyermekeknek és szüleiknek 
havonta egyszer Családi istentiszteletet 
tartottunk. Szép létszámmal működött a 
Kismamakör, a különböző bibliakörök, 
Bibliaóra és a Nyugdíjas Szeretetkör. 
Végezte szolgálatát a Presbitérium és 
bizottságai.
Néhány vasárnap énektanítás volt az egész 
gyülekezetnek, valamint a kiscsoportok-
ban és a táborban. A kamarakórus gazda-
gította istentiszteleteinket, és elkészítette 
második CD-jét. Minden vasárnap délután 
Zenés áhítat volt. Ősszel külön Éneklőkört 
is indítottunk a szívesen éneklőknek. Gyá-
szolókat hívtunk vigasztaló istentisztelet-
re. A betegek látogatása is folyamatos volt. 
Hajléktalanoknak főztünk, és kiosztottunk 
egy téli szombaton 250 adag több fogásos 
meleg ételt. 
Missziói és közösségépítési szempontból 
is kiemelkedő jelentőségű volt a Sátoral-

jaújhelyen tartott tizenhatodik többgenerá-
ciós nagytáborunk, ahol 357-en (hétvégén 
386-an) voltunk együtt egy hétig: böl-
csődések, óvodások, hittanosok, fi atalok, 
szülők és nagyszülők. Alapítványunk és 
tagjaink adományaiból segítséget nyúj-
tottunk a táborozáshoz. 
Más gyülekezetek számára konferenciát 
szerveztünk a többgenerációs táborozás-
ról. A gyülekezetünk határain túli missziót 
segítettük előadásokkal, igeszolgálatok-
kal, adományokkal. Több ifi sünk is részt 
vett az országos Csillagponton. Voltak 
vendégeink Kenyából és Skóciából is. 
A hamarosan megújuló honlapunknak, 
ahol a vasárnapi igehirdetések is megta-
lálhatóak, naponta 80-100 magyarországi 
és határon túli látogatója volt. Havonta 
megjelentettük a honlapon is elérhető 
Szivárványt, melynek pünkösdi és kará-
csonyi számát minden egyházközségünket 
támogatónak eljuttattuk. Karácsonykor és 
húsvétkor legátust fogadtunk. Kirándulást 
szerveztünk Őrségbe, Budapestre, Kende-
resre, Prágába.
Huszonévesek délutánját, közös ifi s év-
nyitót is tartottunk. A nem Debrecenben 
tanuló egyetemista ifiseinknek itthon 
Mixifit szerveztünk. Bekapcsolódtunk 
a Házasság Hete programba. Tavasszal 
hitmélyítő esték voltak. Gyülekezeti 
hétvégénken „Világosság a világnak” 
címmel hangzottak el előadások. Április 
végén a vasárnap délelőtti két istentisztelet 
résztvevőinek „Összetartozásunk napját” 
tartottunk. Kertiparti, Teaház, Filmklub is 
segítette a közösségépítést.
Folytatva a tavaly megkezdett missziói 
programunkat, „Átriumi beszélgetések” 
címmel közel 2.500 tájékoztató lapot 
juttattunk el egyházközségünk területé-
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nek egy (korábban még fel nem keresett) 
részére, felkínálva az érdeklődőknek 
készített alkalmainkat. Három vasárnapi 
igehirdetés segített felkészülni a gyüle-
kezetbe hívogató „András-szolgálatra”. 
Az érdeklődőknek tartott három isten-
tiszteleten a korábbi években felnőttként 
konfirmáltak is szolgáltak azzal, hogy 
bizonyságot tettek megtérésük útjáról. 
Az érdeklődő felnőttek a Bibliaiskolában 
alapozhatták meg Isten- és önismeretüket, 
közülük 10-en konfi rmáltak.
Megkezdte segédlelkészi gyakorló évét 
gyülekezetünkben Peleskey Miklós.
A templom korszerűsítésének első üte-
meként elkészült a nyílászárók felújítása 
és hőszigetelt üvegre való átalakítása. 
A 2,3 milliós költséget Isten iránti há-
laáldozatukként két család fi zette ki. A 
második ütemben az úrasztala környéké-
re folyamatban van a dobogó készítése, 
mely várhatóan kb. 2 millió forintba fog 
kerülni. A templom további korszerűsí-
tését (hangosítás-kivetítés, fűtésrendszer 
felülvizsgálata) hordozzuk imádsága-
inkban, és hálaáldozatunkkal segítsük a 
megvalósítást.
Jó békességben megtörtént a presbiter- és 
gondnokválasztás is.
Gyülekezetünk nevében köszönöm lel-
késztársaimnak, a gondnoknak, a kán-
toroknak, a templomgondnoknak, a 
pénztárosnak, a hitoktatóknak hűséges 
munkájukat, valamint a csoportveze-
tőknek, a Presbitériumnak, a szerkesz-
tőségnek, honlapunk munkatársainak és 
mindenkinek a szívből, hitből, szeretetből 
végzett önkéntes szolgálatát. Több mint 
140-en végeztek havi rendszerességgel 
különböző önkéntes feladatokat és még 
sokan segítettek alkalmilag. 

Jó példaként és a közös munkálkodásra 
való további buzdításként a több mint hat-
vanféle szolgálati területből megnevezek 
néhányat: igei szolgálatok, bizonyságtéte-
lek, otthoni és gyülekezeti imádságok, ige-
olvasások. Látogatások és szeretetszolgá-
lati munkák. Műsorok, énekkari és zenei 
közreműködések. Újságunk és a honlap 
szerkesztése, sajtótermékek terjesztése.
Úrvacsorai segítségek. Javítások, a temp-
lomkert gondozása, virágok templomi 
elhelyezése, takarítási segítségek. Jegy-
zőkönyv, anyakönyv megírása, persely-
adományok számbavétele.
Vásárlási segítségek, szeretetvendégségek 
előkészítése, sütemények, természetbeni 
adományok, fényképezés. Bizottsági 
szolgálatok. Egyházfenntartói járulékok, 
cél- és perselyes adományok. Utazások 
szervezése, táboroztatási segítségek.
Hívogatások gyülekezeti alkalmakra, 
templomba érkezők fogadása, gyermek-
felügyelet. Gyülekezetünk keretein kívül 
végzett szolgálatok, alapítványi munkák. 
Jó szándékú, építő észrevételek, javas-
latok. Szolgálatunk végzéséhez csalá-
dunknak adott segítségek. Egymás iránti 
türelem és szeretet.
Gyülekezeti életünk számokban is kifejez-
hető adatairól az év lezárulta után tudok 
beszámolni.
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 szol-
gálatainkat megáldó kegyelméért!
(Folytatjuk!)

Püski Lajos, lelkipásztor
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Világosság a világnak   (2.)
Októberi gyülekezeti hétvégénken a 
Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet 
igazgatója, a Károli Gáspár Református 
Egyetem tanára, Dr. Anne-Marie Kool 
tartott három előadást 100-120 gyüle-
kezeti tagunknak: Világosság a világnak 
főcímmel. A sorozat alcíme: Keresztyén 
élet a világot átfogó egyház tagjaként. Az 
előadások szerkesztett változatát folyama-
tosan közöljük.

Szolgálatra kiválasztva
Az első előadásban részletesen hallhat-
tunk arról, hogy meg kell ismernünk azt a 
világot, ahova, akikért küldettünk. Hang-
súlyossá vált számunkra, hogy a világ 
bizonyos területein mintha gyengülnének 
a gyülekezetek, más földrészeken pedig új 
gyülekezetek sokasága születik. A második 
előadás a megváltás isteni tervéről szólt.
A misszió bibliai alapja nem csupán né-
hány ige. A misszió a Biblia szerves része. 
Sőt maga a Biblia is ebből a küldetésből 
született. A teremtés a kiindulópontja a 
missziónak, ezért a mi látókörünk is le-
gyen olyan széles, mint az Istené.
A megváltás terve a történelemben:
1. Isten missziója Izráelen keresztül:
Ábrahám az úttörő szolga, általa és utódai 
által akart Isten áldást adni a népeknek. 
„Menj el földedről, rokonságod közül 
és atyád házából arra a földre, amelyet 
mutatok neked. Nagy néppé teszlek, és 
megáldalak... általad nyer áldást a föld 
minden nemzetsége.” (1Móz 12,1-3)

Ábrahám utódainak a közösség mo-
delljévé kellett volna lenniük. „Ha enge-
delmesen hallgattok szavamra, és megtart-
játok szövetségemet, akkor ti lesztek az 
én tulajdonom valamennyi nép közül, bár 
enyém az egész föld. Papok királysága és 

szent nemzet lesztek.” (2Móz 19,4-6) Bár 
Izráel egésze nem volt mindig engedelmes 
az Úrnak, de Isten terve mégsem bukott el.

A reménység az ideális szolgáról 
többek között így szólalt meg: „Ez az én 
szolgám, akit támogatok, az én választot-
tam, akiben gyönyörködöm, lelkemmel 
ajándékoztam meg, törvényt hirdet a 
népeknek.” (Ézs 42,1-9)
2. Isten missziója Jézuson keresztül:
Az Isten országa Jézusban jött közénk. „Az 
Isten országa közöttetek van.” (Lk 17,21)
Az Isten országa ott, akkor és úgy van 
jelen világunkban, ahol, amikor, ahogyan 
engedelmeskedünk az Úrnak. Egyrészt 
már elérkezett, de a maga teljességében 
mégis eljövendő valóság. Jézus nyilvános 
földi működése kezdetén így összegezte 
üzenetét: „Térjetek meg, mert elközelített 
az Isten országa.” (Mt 4,17) Áldozata által 
van bűneinkre bocsánat és követésében 
járva élhetünk Istennek tetsző új életet.
3. Isten missziója az egyház által:
Az egyház Isten országának jele és esz-
köze. „Ti azonban választott nemzetség, 
királyi papság, szent nemzet vagytok, Is-
ten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek 
nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő 
csodálatos világosságára hívott el titeket.” 
(1Pét 2,9)
Pál apostol munkaterve számunkra is jó 
példa: oda kell elmennünk és vinnünk 
az evangéliumot, ahol az emberek élnek 
és vannak. A helyi gyülekezet a misszió 
kulcsa. Az evangélium mindenkinek szól, 
bármilyen kultúrához tartoznak is.
4. Isten missziójának beteljesedése: 
Az Úr második eljövetele, melyért így kell 
imádkoznunk: „Jöjjön el a te országod.” 
(Mt 6,10) Küldetésünk teljesítésére nagy 
bátorítás a mennyei látomás: „Íme nagy 
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Villágosság a világnak  (2.)

A Kismamakör is készített adventi koszorút

Nem akadt hely

sokaság volt ott, amelyet megszámlálni 
senki sem tudott, minden nemzettségből 
és törzsből,... a trónus előtt és a Bárány 
előtt álltak.” (Jel 7,9)
Missziói tanulságok:
– Értsük meg Isten üdvözítő tervének 
lépéseit!
– Az evangélium terjedésének nem lehet-
nek akadályai a kultúrák különbözőségei.
– Az Úr mindenkit fel tud valamilyen mó-
don használni akarata megvalósításában.
– Legyünk engedelmesek Isten üdvözítő 
tervének szolgálatában!

Püski Lajos

Lk. 2:7

Nép a nép hátán nyüzsög Betlehemben,
s hogy jött, Akit évezredek óta vártak,
− mily szégyen ez − a vaksággal vert ember
nem adott helyet az Isten Fiának!

Ím, legelőször barmok szeme tágul
ámulattal az égi Jövevényre,
s egy vén istálló korhadt jászolábul
elégült meg milliók lelki éhe.

Nem volt hely! S ma sincs! Lelkünk tele van,
száz indulat zsibongó népe lakja,
s Krisztus bolyong, az Isten hontalan!

… Feléd vezet ma szent Karácsony napja,
s szennyes szívem szállásnak felajánlom:
fogadd el, Jézus, s légy Uram, Királyom!

Bódás János

Könyvajánló
Dr. Ötvös László Fénysugarak magyar 
irodalmunkban című legújabb könyvében 
beszélgetéseket, tanulmányokat, vélemé-
nyeket mutat be több nevezetes író, költő 
hitéről. Elénk tárul többek között Móricz 
Zsigmond, Veres Péter, Váci Mihály hit-
hez való viszonya.
Személyes ismeretség kötötte a szerzőt 
Kiss Tamáshoz, Czine Mihályhoz és má-
sokhoz. Különösen érdekes a Kiss Tamás 
munkásságáról szóló beszélgetés, mivel 
őt Debrecenben tanárként sokan ismerték.
Olvashatunk még Ady Endre, József Atti-
la, Szabó Dezső, Szabó Pál, Sinka István, 
Illyés Gyula, Németh László életéből, 
műveiből sugárzó keresztyén vonásokról. 
Betekintést nyerhetünk a népi írók küzdel-
meinek világába.
Megismerhetjük Kocsis Elemér püspök, 
és más egyházi személyiségek érdekes 
életútját, küzdelmeit az elmúlt rendszer 
viszonyai között.      
Olvashatunk a szerző irodalmi pályafutá-
sáról. A műveiről szóló méltatásokból is 
kibontakozik az olvasó előtt Ötvös László 
sokszínű egyénisége.

Székely Pálma
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„Elmentek sietve…”   (Lk. 2,16)

Karácsonyi készülődésünkre jellemző a 
sietség. Advent első hetében talán még ké-
nyelmesen gyújtogattuk a gyertyákat, ter-
vezgettünk. De ahogy közeledik az ünnep, 
egyre inkább sűrűsödnek az események. 
És persze az iskola vagy a munkahely csak 
nem ad le az igényeiből, hogy ezzel több 
időt és energiát szabadítson fel számunkra, 
hogy igazán békésen, örömmel várakozva 
készülődhessünk.
Ilyenkor érezzük azt, amiről már lerágott 
csontként beszélünk néha, hogy bizony, 
milyen nehéz megélni igazán az ünnepet, 
hiszen annyi zaklatottság, felfordulás 
veszi körül. A vásárlás, az ajándékok haj-
kurászása, a szervezések…
És van, hogy ez elől tudatosan, vagy éppen 
tudat alatt elmenekülünk. Nem készülünk 
annyira, úgyis annyi karácsonyt megél-
tünk már. Miért lenne éppen ez a mostani 
különleges?
Én is észreveszem magamon néhány éve, 
hogy a karácsony már csak úgy hirtelen 
rászakad az emberre. Már nincs annyi idő 
ajándékok után sétálgatni, nincs annyi idő 
az előkészületekre. És eszembe jut, mi-
lyen jó lenne újra gyermekként átélni egy 
karácsonyt. Amikor elég egy rajz, hogy 
valakit boldoggá tegyünk. Amikor örömet 
okoz, hogy karácsonyi rajzfi lmeket adnak 
a tévében, együtt olvasgathatunk ünnepi 
meséskönyvet, s közben a jól befűtött 
szobába az erkélyajtón keresztül jólesően 
áramlik be a hideg, mert szellőztetnek, s 
készülnek a fát is felállítani.

De hogyan is élték meg az első karácsonyt 
a résztvevők? 
Zaklatottan, feldúltan… „Nem volt szá-
mukra hely…” A hosszú vándorlás, a szűz 
gyermeket vár… „Mi lesz ebből?”

És az első ünneplők? A pásztorok megré-
mültek az angyali szózattól. Félelem lett 
úrrá rajtuk. De azután sietve elindultak. 

Féltek és siettek. Mi is átéljük ezeket az 
érzéseket karácsonykor. Hiszen mindennel 
sietünk. A vásárlással, a sütéssel, főzéssel. 
És félünk, hogy vajon mit nem fogunk 
megtalálni, mit nem sikerül megvenni, 
mi nem fog elkészülni, vajon mi nem 
lesz elég jó, mi nem úgy sikerül, ahogy 
szeretnénk.
Ez nem baj. Sietünk, aggódunk. Csak az 
a kérdés, hogy miért.

A szokás kedvéért? Mert ilyenkor aggódni 
és sietni illik? Ha csak ezért erőlködünk, 
akkor ne tegyük. Akkor álljunk meg egy 
pillanatra, és ismerjük fel, miről szól az 
ünnep. Hogy miért érezzük már az ünnep 
előtt mégis azt a különös érzést, amit egy 
illat vagy egy hang, dallam, de akár egy 
pulóver is kiválthat.
Mert az Isten szeret bennünket!
Tehát azért siessünk, hogy méltóképpen 
ünnepeljük az Isten Fiának születését!
Akkor mi is úgy ünnepelhetünk, ahogy 
a pásztorok. Jézussal együtt, boldogan!
A karácsony soha nem veszti el erejét!
Legfeljebb csak más szemszögből látjuk. 
Már nem alulról ámulva és bámulva, ha-
nem szemtől szemben csodálva Krisztust.

Felnövünk a feladathoz?
Ha igen, mi is úgy várjuk az ünnepet, 
ahogy a pásztorok: nem kapkodva, hanem 
sietve! 
S akkor a hétköznapokba is úgy térünk 
vissza, ahogyan ők: dicsőítve, magasz-
talva az Urat!

Bertha Zoltán
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Választás Templomkorszerűsítés  (2.)

A november 13-án tartott presbiter- és 
gondnokválasztáson 356-an éltek válasz-
tójogukkal.
A megválasztottak ABC sorrendben a 
következők: 

Gondnok: Kerti Péter

Presbiterek:
Albertné Országh Marianna
Daróczi Sándorné Éva
Fazakas Gergely dr.
Gutiné Matos Beáta
Győri János
Hodossi Sándor dr.
Kerti Péter
Kozma György
Kristófné Máthé Ildikó
Kulcsár Csaba
Máté Sándor
Máthé Tamás
Mózes Áron
Ötvös Csaba
Péter-Szarka György dr.
Rejtő László dr.
Szabó István
Székely Pálma
Széll György
Tóth Béla Bertalan
Tóth Béla dr.
Tóth Enikő dr.
Tóth Lászlóné Katika
Turza Teréz

Pótpresbiterek:
Bécsi Orsolya
Berényi Sándor
Bubán Tamás dr.
Győriné Tóth Edit
Mózes Dávid
Szükné dr. Bódor Sarolta

Legyen Isten áldása szolgálatukon!

A 36 éves templomunk korszerűsítésé-
nek első üteme, a nyílászárók hőszigetelt 
üvegekre való átalakítása elkészült. A  
2.315.000 forintos költséget az Úr és gyü-
lekezetünk iránti szeretetből, példaadóan 
két család fi zette ki. Köszönet nekik és 
dicsőség Istennek.
Második ütemként az úrasztala környéké-
re dobogó készül. Ez a láthatóságot segíti 
a gyermek és ifjúsági műsoroknál, kórus 
éneklésekor, igeolvasás, imádságnál és 
más szolgálatoknál. A dobogó elől két 
lépcsős lesz, a szószék vonalában lesz a 
harmadik lépcső. A lelkészpad hátrább ke-
rül, így tágasabb és variálható módon lesz 
berendezhető a tér. Úrvacsorakor a gyüle-
kezetnek nem kell feljönnie a dobogóra.  
Egy másik régi elképzelés is megvalósul, 
mert a főbejárat fölötti karzat padjait 
megemeljük annyira, hogy a szószék 
látható legyen. Ez a hamarosan elkészülő 
beruházás együtt 1.500.000 forintba kerül, 
az eddig begyűlt adományok azonban még 
nem fedezik a teljes kiadást. Az Úr és népe 
iránti szeretetünket azzal is kifejezhetjük, 
hogy hálaáldozatunkkal segítjük templo-
munk korszerűsítését. Köszönjük.

Püski Lajos



Hírek

„A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért,
amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik.” (Lk. 2, 20)

 Filmklub lesz december 10-én 5 órakor a 
15-ös teremben.

 Ifisek szolgálnak december 11-én, a 
délelőtti istentiszteleteken.

 Adventi ifi s kakaóház lesz jótékonysági 
árveréssel december 16-án, pénteken 5 órától.

 A gyermekek karácsonyi műsora decem-
ber 18-án lesz a délelőtti istentiszteleteken.

 Családi istentisztelet lesz karácsonyi 
műsorral december 18-án, du. 3 órakor a 
hittanos gyerekeknek és szüleiknek.

 Úrvacsorai előkészítő istentiszteletek: 
december 22-23, csütörtök-péntek 5 órától.

 Szentesti istentisztelet: december 24-én, 
szombaton, délután 4 órakor.

 Karácsony első napja: úrvacsorás isten-

tisztelet fél 9 és fél 11-kor. Délután 5 órakor 
áhítat. Az ünnepen legátus is szolgál.

 Karácsony második napja: csak fél 11-
kor lesz istentisztelet kereszteléssel.

 Óévi istentisztelet: december 31-én, 
szombaton 4 órakor.

 Újévi istentisztelet: január 1-én csak fél 
11-kor lesz.

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

DEBRECEN

Áldot t Karácsonyt és 
békess éges új esztendőt 
kívánunk minden 
kedves olvasónknak!
             a Szerkesztőség

NYOMTATVÁNY

Dec. 11. Dóry Zsuzsa gordonkázik, Vojevo-
gyina Olga zongorázik
Dec. 18. Murvai Nóra orgonál
Dec. 25. Karasszon Dezső orgonál
Jan. 1. Csorba Gergő és Vitányi Judit gitározik
Jan. 8. Elischer Balázs orgonál

Zenés áhítat
(vasárnaponként 5 órakor) 
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