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Hálaadás 2020-ért Az igazi ajándék

Gyülekezetünkben is a járványveszély 
miatt nemcsak a perselypénzek, hanem a 
missziói számadatok is lényegesen alacso-
nyabbak voltak, mint a korábbi években. 
A 18 megkeresztelt közül hárman voltak 
felnőttek. A 26 konfi rmált között pedig 8 
felnőtt is csatlakozott gyülekezetünkhöz. 
Házasságkötésére 9 pár kérte Isten áldását. 
Isten igéje hirdettetett vigasztalásul 61 
temetésen. 
A területünk sok ezer lakosa közül mint-
egy 850 család (közel 2.600 lélek) vállalt 
részt anyagilag is egyházfenntartói járu-
lékának éves befi zetésével gyülekezetünk 
szolgálatából.
Köszönjük mindazoknak, akik személyi 
jövedelemadójuk egyik 1%-át a „Nagy-
erdei Egyházközségért” közhasznú ala-
pítvány javára ajánlották fel, és így is 
támogatták közös szolgálatunkat. Továbbá 
köszönjük, akik jövedelemadójuk másik 
1%-át a Magyarországi Református Egy-
ház javára ajánlották fel, és így segítették 
országos egyházunk szolgálatát.
Gyülekezetünk – a hitoktatói óradíjakat le-
számítva – lényegileg csak tagjainak egy-
házfenntartói járulékából, perselypénzéből 
és adományából, valamint sokak önkéntes 
munkájával végezte sokrétű szolgálatát.
Fáradozzunk együtt azon, hogy régi és 
újabb gyülekezeti tagjaink otthon érezzék 
magukat közösségünkben.
A járványveszély csendesedésével mun-
kálkodjunk együtt azon, hogy újra össze-
gyűjtsük a gyülekezetet.
Szeretnénk folytatni az evangélium hir-
detését, és keressük az új utakat, mód-
szereket is. Tartsuk meg mindenben a 
szeretetet és a lényegi dolgokban a testvéri 
egyetértést.

Püski Lajos

(folytatás)

November 30-án beléptünk az adventbe. 
Tudtam, de a lelkem nem érzékelte, hisz 
még templomba sem juthattam el, nem lát-
hattam, ahogy felgyúlnak városunk ünnepi 
fényei, és egyáltalán semmilyen ünnepi 
hangulatot nem éreztem. Természetesen 
részt vettem az online istentiszteleten és 
hallottam az adventi üzenetet, de semmi 
nem volt olyan, mint máskor. Még az 
adventi koszorú készítéséhez sem volt 
kedvem. A hétfői vásárlás alatt azonban 
megláttam egy árválkodó fenyőágat az 
egyik piaci árusnál. Ekkor úgy éreztem, 
mégis meg kell vennem, ha nem is a ma-
gam kedvéért, legalább a tanítványaimért, 
hiszen az adventi időszakban mindig 
készítek egy koszorút, amit elviszek a 
hittanórákra, mert segíti az ünnepre való 
ráhangolódást, és mindig örömmel veszik 
a gyerekek. Így hát miattuk megvettem az 
árválkodó fenyőágat és a többi hozzávalót.
Egykedvűen tartottam haza fele, amikor 
megcsörrent a telefonom. Egy régi ismerő-
söm volt, aki azért hívott fel, hogy segítsé-
get kérjen, mert a tizenéves lányára rátört 
a halálfélelem. Megígértem, hogy ha ha-
zaérek, kamerás hívással beszélgetek vele 
erről. Útközben azon gondolkodtam, hogy 
Isten kiváló humorérzékkel rendelkezik, 
mert jó ideje nekem is témám a halálféle-
lem. Valahányszor hallok egy ismerősöm 
haláláról, úgy érzem, hogy kicsit én is 
meghalok vele. És most pont tőlem kér-
nek ez ügyben segítséget. Hazaérkezvén, 
bekapcsoltam a gépem, és felhívtam őket 
videós hívással. Anya és lánya egymás 
mellett ült. Mindketten túl voltak már jó 
néhány síráson. Megkérdeztem, hogy mi a 
baj és miben segíthetek. Elmondták, hogy 
rendeltek egy társasjátékot, melyet mikor 
kinyitottak, megijedtek, mert halálesetek-
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ről szól. A lányra erős félelem tört rá, mert 
rossz jelnek vélte, miszerint valaki meg 
fog halni a családjukból. Ekkor kérdések-
kel próbáltam segíteni. Megkérdeztem, 
hogy szerinte mitől vagy kitől függ a 
létünk. Nem tudott válaszolni. Majd meg-
kérdeztem, hogy miben hisz. A válasza 
ijesztően hangzott: „semmiben”. Ekkor 
teljesen tehetetlennek éreztem magam. 
Annyit tudtam tenni, hogy elmondtam, 
hogy bár magam is félek a haláltól, és nem 
volt könnyű elveszteni a szeretteimet sem, 
de én hiszem, hogy ők Istennél vannak, és 
azt is, hogy az életem és a halálom is az Ő 
kezében van. Majd meséltem arról, hogy 
én hogyan éltem meg édesanyám halálát 
és mi segített annak feldolgozásában. 
Ekkor elmondták, hogy a nagypapa nyolc 
éve halt meg, és azóta nem beszélnek róla, 
mert a lány nem tud szembenézni ezzel a 
ténnyel. Sok mindenről szó esett. A lány 
azt mondta, hogy még az is megfordult a 
fejében, hogy megkeresztelkedik. Erre azt 
válaszoltam, hogy ezt igazán jó ötletnek 
tartom, mert nem mindegy, hogy a semmi 
felé tart az élete, vagy az Isten által elké-
szített hely felé.
Másnap megtudtam, hogy a lány, nyolc év 
hallgatás után, egész este a nagypapáról 
beszélgetett a nagymamájával, és sokat 
sírt. Végre elkezdett gyászolni. Eszembe 
jutottak Jézus szavai is: 
„Boldogok, akik sírnak, 
mert ők megvigasztaltat-
nak.” (Mt 5,4) Végre tudott 
sírni. Az anyja hálásan 
megköszönte a segítségem. 
Amikor azt válaszoltam, 
hogy én sokkal többet kap-
tam, mint amennyit adtam, 
akkor nem igazán értette, 

mire gondolok, ezért kifejtettem neki. A 
lelkigondozói beszélgetés alatt Isten rá-
döbbentett arra, hogy mekkora kincs van 
a tulajdonomban, úgy, hogy még csak nem 
is tudok róla. Ez a kincs nem más, mint 
maga a Hit, amely annyira természetes 
volt számomra, hogy eddig fel sem tűnt.
Még hallottam a lánynak a sötétség üres-
ségébe koppanó szavait: „semmiben sem 
hiszek”. El se mertem képzelni, milyen 
ijesztő lehet így élni és halni. Mennyivel 
másabb megvallani, hogy „Ha félek is, 
benned bízom!” (Zsolt 56, 4), vagy „…
nekem az élet Krisztus, és a meghalás 
nyereség.” (Fil 1, 21). Ennek a kincsnek a 
tudatában elkezdtem dicséreteket énekel-
ni, és elkészítettem az adventi koszorút. 
Immár nemcsak a tanítványaim miatt, 
hanem az ünnep kedvéért is. 
Bár nem mehettem el templomba, nem 
gyújthattuk meg együtt az adventi koszorú 
gyertyáit a téren, és ez a karácsony tényleg 
el fog térni a többitől, de a lényeg nem ve-
szett el: „Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki 
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen.” (Jn 3,16) Ez a legnagyobb 
ajándék, és az, hogy mi hiszünk ebben!

Kiss Csilla

Pillanatkép a Mixifi  online alkalmárólPillanatkép a Mixifi  online alkalmáról

Karácsonyi gyerekműsör
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Dr. Fekete Károly, a következő ciklusra 
újraválasztott püspök bemutatkozása

Gimnáziumi és teológiai tanulmányaim 
1974-től kötnek Debrecenhez és a Refor-
mátus Kollégiumhoz. Beosztott lelkész 
1988‒1992 között voltam a Debrecen-
Nagytemplomi Egyházközségben. Teo-
lógiai tanárként is, mint gyülekezeti tag, 
szerkesztettem a gyülekezeti újságot. 
Amikor lelkész-óvodapedagógus fele-
ségem, Feketéné Kavisánszki Györgyi 
a Református Kollégium Óvodájának 
vezetője lett, amely a Debrecen-Kossuth 
utcai Egyházközség területén fekszik, és a 
DRHE homiletikai gyakorlatai is átkerül-
tek a Kistemplomból a Verestemplomba, 
szolgálatunk révén a Debrecen-Kossuth 
utcai Egyházközség tagjai lettünk. Püs-
pökké választásom után, 2015. decem-
ber 13-án választott lelkipásztorává a 
Debrecen-Nagytemplomi Egyházközség, 
ahol örömmel veszem ki a részemet a 
gyülekezeti feladatokból.

A debreceni Teológiára 1992 őszétől 
kerültem főállásba. Kolozsváron doktorál-
tam (1995). 1997 és 2005, illetve 2011 és 
2014 között az intézmény (DRHE) rektora 

voltam. Kutatói ösztöndíjjal 2002-ben és 
2008-ban Lipcsében képeztem magam 
tovább. A budapesti Evangélikus Hittu-
dományi Egyetemen habilitáltam (2009).
Zsinati tag voltam 2003‒2008 között. 
A Doktorok Kollégiuma alelnöki tisztét 
2003 és 2014 között töltöttem be, közben 
az MTA DAB tudományos főtitkára is 
voltam.

2015-től a Tiszántúli Református Egyház-
kerület püspökeként és a Magyarországi 
Református Egyház Zsinatának alelnöke-
ként szolgálok.
A püspöki szolgálatra az bátorít, hogy 
gyakorlati teológiai felkészültségemmel 
segítsem gyülekezeteink lelki-hitbeli 
fejlődését és megújulását. Az elmúlt hat 
év tapasztalatából táplálkozva szeretném 
folytatni a missziói kezdeményezéseket, 
református identitásunk megerősítését, 
a kollegiális kapcsolatok szorosabbra 
fűzését. Továbbra is célom: a testvéri lég-
körű, munkatársi szemléletű, testületekre 
támaszkodó, emberközeli egyházvezetés.
Személyes ajándék és ösztönző élmény 
számomra, hogy egy olyan kézenfekvő, 
önálló program, mint a Hirdesd az Igét!, 
mennyire megmozdító és felpezsdítő 
eseménysorrá válik a gyülekezetek javára. 
Ezeket átélve megerősödtem abban, hogy 
a kezdeményező egyháznak van jövője, 
és ha van mihez csatlakozni, akkor nő az 
aktivitás is.
Nem vagyok elégedett azzal, hogy még 
mindig nagy a lelkipásztori leterheltség, 
lassú a „team”-munka terjedése és a 
tehermentesítés. Magam is érzem, hogy 
a munka és a töltekezés arányának sze-
mélyes megtalálásában még nekem is 
fejlődnöm kell…
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Feladataink:
‒ A Hirdesd az Igét! program folytatása a 
református hittudat megerősítésére.
‒ Ígértem, de eddig nem sikerült felállítani 
a diakóniai és szociális intézmények spe-
ciális segítését végző diakóniai tanácsadó 
irodát, amelyet hamar létre kell hoznunk.
‒ Folytatjuk a lelkipásztorok egészség-
védelmét szolgáló szűrővizsgálatokat, 
a lelkipásztorok javadalomkiegészítését 
kiterjesztjük (beosztott lelkipásztorok). 
A stratégiailag fontos gyülekezetekben 
új státuszok létrehozását segítjük az in-
tenzívebb lelkipásztori munka érdekében.
‒ Az egyházmegyékben központi szere-
pet betöltő gyülekezetek megerősítése 
lelki-szellemi, anyagi és személyi téren. 
Költségvetésünk szolgálja a missziót.
‒ Elindítjuk a RefKatedra = élet/iskola 
gyülekezeti képzési programot a gyüle-
kezeti élettevékenységek támogatására. A 
kurzusok célja a hivatásértelmezés, lelke-
sítés, feladatorientálás, munkaszervezés, 
motiváció, delegálás és összpontosítás 
tanulása egyházkerületünk belső lelki és 
szellemi erőforrásainak mozgósításával.
‒ Az egyházkerületi vagyongazdálkodás 
megerősítése, fejlesztése.
‒ Szolidaritás a kis létszámú gyüleke-
zetekkel, a szórványokkal és a külföldi 
testvéregyházakkal.
‒ A cigánymissziós kezdeményezések 
felkarolása és összekapcsolása.
– Debrecen református lelki-szellemi 
központ jellegének megerősítése, fejlesz-
tése a Debrecen – a reformáció városa 
programmal.
‒ Az ökumenikus kapcsolatok éber ápo-
lása.
Vezessen bennünket küldetésünk hűséges 
betöltésében a Szentháromság Isten!

Molnár János, a következő ciklusra 
megválasztott egyházkerületi főgond-
nok bemutatkozása

Református lelkészcsaládba születtem 
1956-ban Budapesten. Feleségem dr. 
Csoma Judit református lelkész, három 
felnőtt lányunk van.
Kétéves voltam, amikor szüleim Putnokra 
költöztek, ahol édesapám 19 évet szolgált. 
Rajta keresztül megismertem az akkori 
Tiszáninneni Egyházkerület lelkészeinek 
többségét. Ifjú-felnőtt fejjel sok érdekes 
beszélgetést hallgathattam végig közte és 
lelkésztársai között. Ezek és az ő gyermek-
istentiszteletei, majd vasárnapi prédikációi 
indítottak el a hit útján.

A középiskolát Debrecenben, a Reformá-
tus Kollégium Gimnáziumában végeztem, 
majd később ugyancsak Debrecenben 
építőgépész üzemmérnöki diplomát 
szereztem. Ezzel a végzettséggel dolgoz-
tam több helyen az építőiparban, majd 
a debreceni konzervgyárban műszaki 
középvezetőként.

1991-ben kerültünk Berekfürdőre fele-
ségemmel és három kislányunkkal, ahol 
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feleségem a helyi gyülekezet beiktatott 
lelkésze lett, engem pedig a Megbékélés 
Háza vezetőjének neveztek ki. Azért, hogy 
ezt a feladatot még jobban tudjam ellátni, 
elvégeztem egy egyházi intézményvezető 
képzést, amelyet a Debreceni Hittudomá-
nyi Egyetem szervezett.

Berekfürdőn aktívan vettem részt a helyi 
közéletben. Több cikluson keresztül vol-
tam települési képviselő, 2014-től pedig a 
település polgármesteri tisztét töltöm be.

A Debrecen Nagytemplomi Gyülekezet-
ben választottak meg először presbiternek, 
majd Berekfürdőre kerülve az itteni gyüle-
kezetnek lettem presbitere. Több cikluson 
át voltam zsinati tag és a Nagykunsági 
Egyházmegye gondnoka. Az előző cik-
lusban a Tiszántúli Egyházkerület világi 
főjegyzői tisztét töltöttem be.

A Megbékélés Házában eltöltött 29 év 
alatt nagyon sok lelkészt, presbitert, gyü-
lekezeti tagot ismerhettem meg. Rajtuk 
és az elhangzott előadásokon keresztül 
beleláthattam a magyarországi és a 
határon túli református egyházi életbe, 
megismerhettem sok gyülekezet gondját 
és örömét is. Ezekből megértettem, hogy 
a gyülekezetek, gyülekezeti tagok számára 
nagyon fontos a nyitottság, a türelem, az 
irányukba megnyilvánuló bizalom, ami-
hez a Biblia tanítása mutat irányt.

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a 
Tiszántúli Református Egyházkerületben 
jelölést kaptam a főgondnoki tisztre, me-
lyet úgy kívánok betölteni, hogy a gyü-
lekezetekre fi gyelve segítsem egyházunk 
hitbeli fejlődését.

Életképek

Aktuális híreinket az istentiszte-
letekről megtalálják a honlapon 
(refnagyerdo.hu) és a facebookon.

Online istentisztelet felvételeiOnline istentisztelet felvételei

„Az irányítás a ma problé-„Az irányítás a ma problé-

máinak megoldása.máinak megoldása.

A vezetés ezzel szemben a A vezetés ezzel szemben a 

holnap céljait tartja szem holnap céljait tartja szem 

előtt.”előtt.”

/ Klaus Douglas/
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2021. január 17-24.

„Maradjatok meg szeretetben, és sok 

gyümölcsöt teremtek” (Jn 15, 5-9)

A Debrecen Televízió minden alkal-

mat élőben közvetít 17 órától.

Január 17. vasárnap, 17.00 óra: Görögkato-

likus Főszékesegyház, Igét hirdet: Hadházi 

Tamás református esperes

Január 18. hétfő, 17.00 óra: Evangélikus 
Templom, Igét hirdet: Dr. Pafkó Tamás 

baptista lelkész

ISTENTISZTELET CSAK A SZOLGÁLATTEVŐKKEL!

Január 19. kedd, 17.00 óra: Református 
Nagytemplom, Igét hirdet: Palánki Ferenc 

római katolikus püspök

Imaközösség: Püski Lajos ref. lelkész

Január 20. szerda, 17.00 óra: Szent Anna 
Római Katolikus Székesegyház, Igét hir-

det: Dr. Fekete Károly ref. püspök

Január 21. csütörtök, 17.00 óra: Refor-
mátus Nagytemplom, Igét hirdet: Dr. 

Krakomperger Zoltán róm. kat. ált. helynök

Január 22. péntek, 17.00 óra: Baptista Ima-
ház – Szappanos utca, Igét hirdet: Asztalos 

Richárd ev. lelkész 

ISTENTISZTELET CSAK A SZOLGÁLATTEVŐKKEL!

Január 23. szombat, 17.00 óra: Megtestesü-
lés Római Katolikus Templom, Igét hirdet: 

Oláh István ref. lelkész

Január 24. vasárnap, 17.00 óra: Református 
Nagytemplom, Igét hirdet: Kocsis Fülöp 

görögkatolikus érsek-metropolita 

Az ökumenikus imahét perselyadományát 

a debreceni járványkórház eszközbeszer-

zése támogatására ajánljuk fel. 

Ökumenikus ImahétVers

Kányádi Sándor: 

CSENDES  POHÁRKÖSZÖNTŐ 

ÚJÉV REGGELÉN

Nem kívánok senkinek se

különösebben nagy dolgot.

Mindenki, amennyire tud,

legyen boldog.

Érje el, ki mit szeretne,

s ha elérte, többre vágyjon,

s megint többre. Tiszta szívből

ezt kívánom.

Szaporodjon ez az ország

Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,

s ki honnan jött, soha soha

ne feledje.

Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,

vissza nem fognak a kátyúk…

A többit majd apródonként

megcsináljuk.

Végül pedig azt kívánom,

legyen béke. –

Gyönyörködjünk még sokáig

a lehulló hópihékbe’!

Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református 

Egyházközség hírlevele

4032 Debrecen, Bolyai u. 25. 

Telefon: (52) 410-811

Felelős kiadó: Püski Lajos

Nyomda:  Litográfi a        Készült 250 példányban

29. évfolyam 1. szám       Megjelenik havonta

Egyházközségünk számlaszáma:

11738008-20012917

E-mail: refnagyerdo@gmail.com
Gyülekezeti honlapunk: www.refnagyerdo.hu
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