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Öltözzétek fel – Gyülekezeti Nőnap

„Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök.” 1Móz 9,13

Öltsétek magatokra
„Háború van!”– hangzottak Püski Eszter
szavai a templomunkban november 18-án
a gyülekezet nőnapjának igei szolgálatán.
Már ennyiből is kiderülhet, hogy bár az alkalom kifejezetten hölgyeknek szólt, nem
(csak) receptekről, sminktippekről vagy
pletykákról esett szó. Nekem is, mint, azt
hiszem, a nők többségének, végtelenül
jól esik, ha kitalálják a gondolataimat,
vagy éppen azt, hogy mire van leginkább
szükségem. Szombaton úgy éreztem/
éreztük sokan: valami ilyesmi történik.
Pompás reggelivel vártak minket, mindezt
szemet gyönyörködtető terített asztallal
megkoronázva.
Az alkalom gerincét az Ef 6,11 igeszakasz adta: „Öltsétek magatokra az Isten
fegyverzetét.” Püski Eszter világosan követhető, látványos illusztrációkkal megfűszerezett igemagyarázata, úgy gondolom,
sokunknak nyújtott biztatást. Segítséget,
de egyben feladatot és követendő célt
is adott a mindennapi életünkre nézve.
Sorra vette a Pál által felsorolt TELJES
fegyverzetet, megvizsgálva hívő szemmel,
és igen, egyben női szemmel is. Érezzük
naponként, hogy a Sátán jelen van, és támad. Akár a saját arcunkat viselve magán.
Ezért fontos tudnunk, hogy kinek az igazságát valljuk. Tudnunk kell Krisztuson át
szemlélni a helyzeteinket (igazságszeretet
öve), nem megállva, hanem előre tekintve
(megigazulás páncélja). Megtérésünk
egyik legfőbb jele lehetne, hogy bárhová
megyünk, örömhírt és békességet viszünk
(békesség saruja). A hitünket folyamatosan edzenünk kell, közösségben is (hit
pajzsa). De mindenben nagy segítségünk
és bizonyosságunk, hogy már elnyertük
az üdvösséget. Miénk a legfontosabb
jutalom, amit el lehet nyerni az életben

(üdvösség sisakja). Mindezekhez még
megkaptuk Isten Igéjét, mely minden
harcunkban a legerősebb fegyver (Lélek
kardja). De használatához ismernünk,
terjesztenünk kell az igét, mégpedig helyesen. Úgy éreztem, hogy bár nagyon
nehéz minden nap végiggondolva szívvel,
lélekkel magunkra öltenünk Isten fegyverzetét, legfőbb érdekünk és ajándékunk
ez. Valójában sokkal nehezebb mindezek
nélkül élnünk.
A külső ruházatunkra is gondoltak a
szervezők. Az ebédet követően ugyanis
turkáló nyitotta meg kapuit, melynek
bevétele és megmaradt ruhái jótékony
célt szolgáltak. Emellett lehetőség volt
beszélgetésre sütemény és kávé mellett,
vagy éppen karácsonyra készülve díszek
készítésére.
Nagyszerű volt az időpontválasztás is.
Advent előtt mindnyájunkra ráfért a
fegyverzetünk felújítása. Hiszen bármenynyire rosszul esik belátni, még a Fény, az
ördög felett győzedelmeskedő Krisztus
születésnapjának ünnepe, és az arra való
készülődés is kitűnő terep a Gonosznak a
munkálkodásra.
A 70 résztvevő hálás szívvel köszöni a
szervezők fáradhatatlan munkáját, valamint az otthon maradt családtagok segítségét, hogy részt vehettünk ezen a – reményeim szerint – hagyományteremtő napon.
Németh Edit
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Életképek

Alkalmaink 2017/18
VASÁRNAP
8:30 Istentisztelet a templomban
8:30 Gyermekórák, 3-8 és 9-12 évesek, termekben
10:30 Istentisztelet a templomban
10:30 Gyermekórák, 3-8 és 9-12 évesek, termekben
15:00 Családi délután, a hó utolsó vasánapján,
hittanosoknak és szüleiknek, templomban*

KEDD
9:30 Nyugdíjas Szeretetkör*
16:00 Női Bibliakör*
18:30 Bibliakör 50 év körüliek*

“Ruha-turi a nőnapon”

SZERDA
9:30 Kismamakör, gyermekmegőrzéssel*
19:00 Kamarakórus próba*

CSÜTÖRTÖK
17:00 Bibliaóra, 6. terem
17:00 Bibliakör, 60 év körüliek*
19:00 Bibliakör, 40-50 év körüliek*

PÉNTEK

Imaéjjel: áhítat, imaséta, imakör

8:00 Imaóra*
14:45 Ifjúsági konfirmációs csoport*
17:00 Zákeus, Uzziás, Timóteus, Szilász, Sifi
ifik; egyetemisták: Rúben, Otniél, Matuzsálem,
Mix ifik
Az ifik néha külön, megbeszélés szerint találkoznak.*
18:00 Ábrahám-kör, 32-40 év körüliek*
18:00 Fiatal felnőttek köre, 25-32 évesek*
19:00 Bibliaiskola, felkészítés felnőtt keresztelésre, konfirmációra is*

SZOMBAT

Reformációs körséta

17:00 Págiel ifi 20 év körüliek*

Hitoktatás*: Babits, Martonfalvi, Simonyi,
Tessedik utcai óvodában és a Bolyai, Böszörményi, Hatvani és Kettesy iskolában.

Köszönjük!
Köszönjük, hogy:
– egyházfenntartói járulékával,
– perselyes adományával,
– céladományával,
– önkéntes szolgálatával,

Havi rendszerességű alkalmak: Fiatal házasok
köre*, Válóháló*, Nagyszülők csoportja*,
Filmklub*
A *-gal jelzettek nyáron szünetet tartanak!

részt vett gyülekezetünk
küldetésének teljesítésében.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Hálaadás a 2017-es év áldásaiért
Hetente különböző formában és helyszínen, több mint hatvan alkalommal hangozhatott a bibliai üzenet. Vasárnaponként a négy gyermekcsoporttal együtt
közel félezren magasztalhattuk az Urat,
ﬁatalok és idősebbek, régóta hívők és
mostanában megtértek.
A kiscsoportos- és rétegalkalmakon pedig
egymást is jobban megismerve tanulmányoztuk az igét, kérdéseket, szolgálatokat beszéltünk meg, és közösen imádkoztunk. Önkormányzati óvodákban 7,
az iskolákban 28 hittanos csoporttal és a
termünkben működő konﬁrmációs csoporttal, valamint az egyházi óvodába és
általános iskolákba járó kb. 70 nagyerdei
gyermekkel együtt több mint 570 ﬁatal
hallhatta hetente az igét. Tartottunk vakációs gyerekhetet, valamint a hittanosoknak és szüleiknek havonta Családi
istentiszteletet.
Hetente közösen kezdett a 6 iﬁs csoport,
köztük a táborban megalakult Zakariás
nevű csoport is. A máshol tanuló egyetemista iﬁseink itthon a Mixiﬁben voltak
együtt.
Hetente találkoztak a Kismamakör, Bibliaóra, Nyugdíjaskör, Imaóra és még a hat
bibliakör tagjai. Működtek a házikörök,
a Válóháló és a havonkénti csoportjaink
is. Végezte szolgálatát a Presbitérium és
bizottságai.
Havonta egy vasárnap, a fél 11-es istentiszteleten a zenekar is szolgált. A
kamarakórus éneke is gazdagította istentiszteleteinket. Gyászolókat hívtunk
vigasztaló istentiszteletre. A betegek látogatása is folyamatos volt. Hajléktalanoknak főztünk, és kiosztottunk egy téli
szombaton 250 adag több fogásos meleg
ételt. Bekapcsolódtunk a „Kék vödör” rá-

szorulókat segítő adománygyűjtésbe.
Missziói és közösségépítési szempontból is kiemelkedő jelentőségű volt a Sátoraljaújhelyen tartott huszonkettedik,
„Hirdessétek az evangéliumot” témájú
többgenerációs nagytáborunk, ahol 408an (hétvégén 427-en) voltunk együtt
egy hétig: bölcsődések, óvodások, hittanosok, ﬁatalok, szülők és nagyszülők.
Alapítványunk és tagjaink adományaiból
segítséget nyújtottunk a táborozáshoz.
A tanítványképzés keretén belül Gyülekezeti hétvégénken: „Újuljatok meg lelketekben, elmétekben!” címmel hangzottak el előadások.
A reformáció 500. évében emlékkövek
állításával is emlékeztünk a megtartó kegyelemre a jövő felé fordulva pedig küldetésünk teljesítésén belül a Presbitérium
és a Gyülekezetalapítási Albizottságunk
sokat foglalkozott az új gyülekezet alapításának előkészítésével. Egyházközségünk területének északi részén „Úrréti Református Gyülekezet” névvel új
közösség szervezését kezdtük el. Szeptember 1-től erre a szolgálatra kapott beosztást Püski Dániel – korábbi egyetemi
– lelkész. Munkáját segíti Dr. Ittzés Dávid missziói munkatársként.
Honlapunkon a havonta megjelenő Szivárvány is elérhető, melynek pünkösdi és
karácsonyi számát most is minden egyházközségünket támogatónak és gyülekezetünkhöz írásban is bejelentkezettnek
eljuttattuk.
Karácsonykor és húsvétkor legátust fogadtunk, és így támogattuk a lelkészképzést. Délvidékre, Dunakanyarba és a
reformáció országos ünnepségére, Budapestre is szerveztünk kirándulást.
Kertiparti, Teaház, Filmklub is segítette a
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Hálaadás a 2017-es év áldásaiért
közösségépítést. Áldásosak voltak a Házasság Hete: „Veled kiteljesedve” témájú
programjai, és akkor köszöntöttük a jubiláló házaspárokat. A „Nagyerdei esték”
keretében előadások hangzottak el.
Működött a gyülekezeti könyvtárunk
több mint 2500 kötettel.
Az egykori teniszpályán gyermekeknek,
ﬁataloknak és felnőtteknek különböző
programokat szerveztünk. Április végén a vasárnap délelőtti két istentisztelet
résztvevőinek „Összetartozásunk napját” tartottunk, melyen 300 fő együtt is
ebédelt egy nagy sátor alatt. A várossal
együttműködve ide még egy kis játszóteret is szeretnénk majd létesíteni.
Fiataljaink részt vettek a Csillagpont debreceni rendezvényein, és többen közülük
különböző módon közre is működtek.
Iﬁs zenekarunk – másokkal kiegészülve
– szolgált a Csillagponton.
A harminchat éves orgonánkat önerőből,
4,2 millió forintért teljesen felújíttattuk.
Igehirdetések is segítettek felkészülni a
gyülekezetbe hívogató „András-szolgálatra”. Az érdeklődőknek tartott három
őszi istentiszteleten a korábbi években
felnőttként konﬁrmáltak is szolgáltak
megtérésükről szóló bizonyságtétellel.
Az érdeklődő felnőttek a Bibliaiskolában
alapozhatták meg Isten- és önismeretüket, közülük 10-en konﬁrmáltak.
Megkezdte gyülekezetünkben gyakorlati évét Gyatyel Péter VI. éves teológus.
Istentiszteleteink honlapunkon láthatók,
hallhatók.
A folyamatban lévő presbiter- és gondnokválasztásról a következő számban tudunk beszámolni.
Köszönöm lelkésztársaimnak, gondnoknak, kántornak, templomgondnoknak

és segítőjének, pénztárosnak, hivatali
önkéntesünknek, hitoktatóknak hűséges
munkájukat, valamint a csoportvezetőknek, presbitériumnak, szerkesztőségnek,
zenekarnak, honlapunk és a könyvtár
munkatársainak, templomkertet gondozóknak 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 most is több
mint hatvanféle szolgálati területet nevezhetnék meg.
Gyülekezetünk ebben az évben is tagjainak önkéntes egyházfenntartói járulékaiból, perselypénzéből, céladományaiból
és az önkéntesek szolgálataival végezte
éves munkáját.
Szolgálataikért hálát adva emlékezünk
elhunyt gyülekezeti tagjainkra.
Bocsánatot kérünk mulasztásainkért, és
ha valakit – akaratunk ellenére – megbántottunk volna. Magasztaljuk együtt az
egyház Urát megtartó és szolgálatainkat
megáldó kegyelméért!
(Folytatjuk!)
Püski Lajos lelkipásztor
A formálódó úrréti közösség
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Két hónaposak lettünk
előtt nekünk kell berendezni az iskola auláját. A székeket ki kell hordani, a
zenekar próbál. Az utcai reklámzászlók
és molinók is a helyükre kerülnek, hogy
könnyebb legyen megtalálni, hogy hol is
vagyunk helyileg. A kávé és a tea fő, míg
felállítjuk az információs pultot, ahol a
látogatók találnak kapcsolatfelvételi lapot és egy segítőkész gyülekezeti tagot,
aki mindig kész beszélgetni kezdeni az
érdeklődőkkel.
A vasárnapi alkalmak mellett több
házicsoportot is elindítottunk, és elkezdődött a Bibliaiskolánk is az érdeklődők
számára.
A szórólapokkal és digitális eszközökkel próbáljuk segíteni azt, hogy minél
többen tudjanak az új gyülekezetről, de
természetesen az emberek leginkább a
személyes meghívásokon keresztül jönnek el. Szeretnénk bátorítani mindenkit,
hogy nyugodtan ajánljuk ezt a gyülekezetet olyan ismerőseinknek is, akik esetleg máshova nehezen jönnek el. Liturgiáját tekintve kötetlenebb és ﬁatalosabbak
az alkalmak, azért, hogy az Istentől távol
lévő, nem keresztyén háttérből származó
látogatók is könnyebben követni tudják
az alkalmat.
Köszönjük a gyülekezet tagjainak imádságait és támogatását, hiszen ezek nélkül nem jöhetne létre az új gyülekezet.
Köszönjük az önkéntes adományokat, a
Debreceni Református Egyházmegye, a
Tiszántúli Református Egyházkerület, az
Amerikai Református Egyház valamint
több hazai és külföldi család támogatását.
További információk és frissülő képes beszámolók a Facebook oldalunkon: https://
www.facebook.com/Urretigyulekezet/
Dr. Ittzés Dávid missziós munkatárs

Közel 1,5 évvel ezelőtt merült fel a gondolat, hogy a reformáció 500. évfordulóján ne csak emlékezzünk a megújulásra, hanem annak ismét aktív részesei is
legyünk. A megújulás ilyen formája (új
gyülekezet alapítása) a tapasztalatok szerint tovább erősítheti a városban folyó
missziói munkát. A Debrecen-Nagyerdei
Református Gyülekezet anyagyülekezetként támogatja az Úrréti Református
Gyülekezet formálódását.
A bibliai gyakorlatot követve először a
közösség építésére szeretnénk koncentrálni, amit majd második lépcsőként követhet a saját épület megvalósítása. Ezért
a heti rendszerességű istentiszteleteinkhez és alkalmainkhoz egyelőre az Árpád
Vezér Általános Iskola auláját és termeit
béreljük. Reméljük, hogy ez a menetrend
hosszabb távon példává válhat mások
számára is.
Immár tíz megtartott vasárnapi alkalommal a hátunk mögött talán érdemes öszszefoglalni az eddigi eseményeket és az
előttünk lévő feladatokat. Egyelőre havi
egyszer van előkészítő istentiszteletünk,
míg a többi vasárnapi alkalmon egy kis
igei gondolat mellett a közösségépítésre
teszünk hangsúlyt, és a missziói lehetőségeket próbáljuk áttekinteni.
Az eddigi alkalmainkon összesen több
mint 180 ember fordult meg, átlag 5070 fő közt van a látogatottság, de az
előkészítő istentiszteleteinken 80-90-en
voltunk. A felnőttek mellett a gyermekalkalmakon további 15-20 kisgyermek
vesz részt.
Az alkalmak előkészítése nem kis feladat, de sokan jelentkeztek már segítőnek is, amire nagy szükség van, hiszen
állandó templom nélkül, minden alkalom
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Karácsony
betlehemi csillag vezette a pásztorokat
Jézushoz. Ha Jézus fénye bennünket megvilágít, akkor mi magunk is utat mutathatunk embereknek Jézushoz. A karácsonyi
vacsoránál, egy kedves látogatásban, egy
közösen elmondott imádságban világíthatunk, és embereket vezethetünk ahhoz, aki
azt mondja magáról: „Én vagyok a világ
világossága”.

Puszta Sándor:
Örökké karácsony
Amikor elhallgat az angyalok éneke,
Amikor az égről eltűnik a csillag,
Amikor a pásztorok nyájukhoz visszatérnek,
Amikor a királyok hazamennek,
Megkezdődik a karácsony:
Megtalálni az elveszettet,
Begyógyítani a sebeket,
Etetni éhezőket,
Kiszabadítani a rabokat,
Békét vinni a testvérek közé
És ujjongó dalt fakasztani a szívben.

Amikor a királyok hazamennek
hazamehetünk mi is, de nem feledve,
hogy a neki készített ajándékunkat nehogy
elfelejtsük odaadni. A bölcsek aranyat,
tömjént és mirhát vittek neki, nekünk ezt
már nem kell. Mi vihetjük az életünket,
magunkat ajándékba, hálaként, mindazért, amit tőle kaptunk. Otthagyjuk az
életünket, hogy ő újjal ajándékozzon
meg. Csodálatos csere, hiszen ajándékot
vittünk, és mégis megajándékozott gyermekként mehetünk haza.

Karácsonyhoz közeledve egyre több
helyen láthatunk különböző előadásokat,
színjátékokat, kedves jeleneteket a karácsonyról. A betlehemesek, rövid prózai
darabok próbálják bemutatni az első karácsony történését.
De mi történt az első karácsony után? Mi
történik ma? Hogyan lehet a karácsonyunk
folytatása az első karácsonynak?

Amikor a pásztorok nyájukhoz viszszatérnek
elindulhatunk mi is, megerősödve a
Krisztussal való találkozásban, haza a
mieinkhez, a ránk bízottakhoz, úgy, mint
ők a nyájukhoz. Eljöhetünk, magunkba
fogadva Krisztust, akit újra és újra hirdetünk, és akivel újra és újra találkozni
szeretnénk.

Amikor elhallgat az angyalok éneke
mi énekelhetünk tovább. De hogyan? Mint
a kórus a színpadon: visszaadjuk azt a
hangot, amit a karmester megadott. Nagy
levegőt veszünk, és éneklünk, mindenki a
maga hangján, de az összhangzásra ﬁgyelve. „Dicsőség a magasságban Istennek!”
– kezdődik a kórusmű. Ez a mi darabunk,
mi következünk! Mi magunk is a kórus
tagjai leszünk, mert Isten a Fiát értünk
küldte el, hogy Istent megismerhessük és
elfogadhassuk általa.

Ha ezek megtörténnek, ha mi magunk is részeseivé válunk a karácsonyi történetnek,
akkor lehet igazi karácsony ma, 2017-ben.
Keressük a lehetőséget a találkozásra
Jézussal, énekeljünk, dicsőítsük őt, ajándékozzuk meg, és merjük elfogadni az ő
ajándékát!
Gyatyel Péter

Amikor az égről eltűnik a csillag,
Mi válhatunk fénylő csillagokká. A
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„Íme a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek –
ami azt jelenti: Velünk az Isten.” (Mt 1,23)

Hírek
 December 10-én mindkét istentiszteleten az ifjúság szolgál.
 December 17-én a gyermekek szolgálnak mindkét istentiszteleten.
 Családi karácsonyi délutánt tartunk
december 17-én 3 órától a hittanosoknak.
 Karácsonyi bűnbánati istentiszteletek
lesznek december 21-23-án 5 órától.
 December 24-én, vasárnap délelőtt csak
fél 11-kor lesz istentisztelet.
 Szenteste 4 órától tartunk ünnepi istentiszteletet.
 Karácsony első napján fél 9-kor és fél
11-kor úrvacsorás istentiszteletek lesznek.

 Karácsony másnapján csak fél 11-kor lesz
istentisztelet. Az ünnepen legátus is szolgál.
 December 31-én vasárnap délelőtt csak fél
11-kor lesz istentisztelet.

 Óévi istentisztelet december 31-én 4 órától lesz.
 Január 1-jén fél 11-kor lesz istentisztelet.

Imádkozzunk…
 családok békességéért,
 lelki életünk megújulásááért,
 megtérésekért.
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