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

   A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/12

Pásztorok

„Elmentek tehát sietve          Megszülettél mennyei Kisded
és megtalálták Máriát, Józsefet,         kegyelemmel és igazsággal
és a jászolban fekvő kisgyermeket.”     teljes. Féllek, s ölelnélek által.

        (Lk 2,16)                       (Kovács Tibor, 
                    aki 90 éve született)
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Hálaadás a 2014-es év áldásaiért

Hetente különböző formában és hely-
színen, 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 tanulmá-
nyoztuk az igét, kérdéseket, szolgálatokat 
beszéltünk meg, és közösen imádkoztunk. 
Önkormányzati óvodákban 8,  az iskolák-
ban 23 hittanos csoportban, a termeinkben 
működő két konfi rmációs és 7 ifi s cso-
portban, valamint az egyházi óvodába és 
általános iskolákba járó kb. 70 gyermekkel 
együtt több mint 400 fi atal hallhatta heten-
te az igét. Tartottunk vakációs gyerekhetet, 
valamint a hittanos gyermekeknek és szü-
leiknek havonta Családi istentiszteletet. 
Működött hetente a Kismamakör, Bib-
liaóra, Nyugdíjaskör, Imaóra és még hat 
további bibliakör, valamint  házikörök és 
havonkénti csoportjaink is. A táborban 
újabb ifjúsági csoport alakult Szilász né-
ven. A máshol tanuló egyetemista ifi seink 
itthon a Mixifi ben találkozhattak. Végezte 
szolgálatát a presbitérium és bizottságai.
Énektanítás is volt az egész gyüleke-
zetnek az istentiszteleten, táborban és a 
kiscsoportokban. A kamarakórus éneke 
gazdagította istentiszteleteinket. Gyászo-
lókat hívtunk vigasztaló istentiszteletre. 
A betegek látogatása is folyamatos volt. 
Hajléktalanoknak főztünk, és kiosztottunk 
egy téli szombaton 250 adag több fogásos 
meleg ételt. Részt vettünk az egyházme-
gyei futball bajnokságon és az országos 
REFISZ kupán is.
Missziói és közösségépítési szempont-
ból is kiemelkedő jelentőségű volt a 

Sátoraljaújhelyen tartott, tizenkilencedik 
többgenerációs nagytáborunk, ahol 387-
en (hétvégén 415-en) voltunk együtt egy 
hétig: bölcsődések, óvodások, hittanosok, 
fi atalok, szülők és nagyszülők. Alapítvá-
nyunk és tagjaink adományaiból segítsé-
get nyújtottunk a táborozáshoz. Táborunk 
témája „Küldetésben járunk” volt, mellyel 
kapcsolatosan fórumot is tartottunk. 
A gyülekezetünk határain túli missziót se-
gítettük előadásokkal, igeszolgálatokkal, 
adományokkal. 
A magyar református egység kinyilatkoz-
tatásának ötéves évfordulóján tartott Egy-
ség Fesztiválon, Debrecen főterén erdélyi 
vendégeinkkel együtt, szolgálatunkkal 
voltunk jelen. Országos egyházunk az 
emberi életút során végzett szolgálatát hét 
sátorban mutatta be. Gyülekezetünk a fel-
nőtt korszak bemutatását kapta feladatul. 
Molinókon, vetített képeken, és felvételről 
elhangzó bizonyságtételekkel jelenítettük 
meg szolgálatunkat.
A Zsinati Missziói Bizottság elnökeként 
részt vettem az országos Egyházi Jövő-
kép Bizottság munkájában is. A misz-
sziói koncepciónkról és gyakorlatunkról 
szóló: „Érdeklődéstől elköteleződésig” 
című könyvemet újranyomtatta a Kálvin 
Kiadó. Presbitériumunk és a Stratégiai 
Missziói Albizottságunk sokat foglal-
kozott saját gyülekezeti jövőképünkkel. 
Ősztől különböző formában próbáljuk 
hangsúlyozni küldetésünk egyik elemét, 
a tanítványképzést.
Honlapunkon a havonta megjelenő Szi-
várvány is elérhető, melynek pünkösdi 
és karácsonyi számát minden egyház-
községünket támogatónak eljuttattuk. A 
Szivárványunk számainak többsége ebben 
az évben tematikus formában jelent meg. 
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Hálaadás a 2014-es év áldásaiért

Karácsonykor és húsvétkor legátust fogad-
tunk. Kirándulást szerveztünk Budapestre, 
Nagybányára.
Az ifi sek közös évnyitót és évzárót is tar-
tottak. Gyülekezeti hétvégénken, fórumot 
is tartva, az egyház és saját gyülekezetünk 
küldetésével foglalkoztunk. Április vé-
gén a vasárnap délelőtti két istentisztelet 
résztvevőinek „Összetartozásunk napját” 
tartottunk. Kerti parti, Teaház, Filmklub 
is segítette a közösségépítést. Áldásosak 
voltak a „Házasság Hete: Változásaink 
– választásaink” témájú programjai. Mű-
ködött a gyülekezeti könyvtárunk, immár 
közel 2500 kötettel.
Igehirdetések segítettek felkészülni a gyü-
lekezetbe hívogató „András-szolgálatra”. 
Az érdeklődőknek tartott három isten-
tiszteleten a korábbi években felnőttként 
konfi rmáltak is szolgáltak megtérésükről 
szóló bizonyságtétellel. Az érdeklődő 
felnőttek a Bibliaiskolában alapozhatták 
meg Isten- és önismeretüket, közülük 15-
en konfi rmáltak. 
Az „Életút a párkereséstől a jól működő 
családig” című közösségépítő pályázati 
projektünk 2013 őszén befejeződött, ez év  
elején pedig megtörtént a helyszíni ellen-
őrzés. Miután mindent rendben találtak, a 
pályázatkezelő kifi zette a támogatás utolsó 
részletét is.
A templom korszerűsítésé-
nek következő ütemeként 
elkészült a hangosítás és 
kivetítés. Kifesttettük a két 
régi gyülekezeti termünket.
Gyülekezetünk nevében kö-
szönöm lelkésztársaimnak, 
a gondnoknak, a kántorok-
nak, a templomgondnok-
nak, a pénztárosnak, a hit-

oktatóknak hűséges munkájukat, valamint 
a csoportvezetőknek, a presbitériumnak, a 
szerkesztőségnek, honlapunk és a könyv-
tár munkatársainak és mindenkinek a szív-
ből, hitből, szeretetből végzett önkéntes 
szolgálatát. Több mint 150-en végeztek 
havi rendszerességgel különböző önkén-
tes feladatokat, és még sokan segítettek 
alkalmilag. 
Jó példaként és a közös munkálkodásra 
való további buzdításként most is több 
mint hatvanféle szolgálati területet ne-
vezhetnék meg.  
Gyülekezetünk ebben az évben is tagjai-
nak önkéntes egyházfenntartói járuléka-
iból, perselypénzéből és adományaiból 
végezte éves munkáját. 
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

Az ember tragédiája a templomban
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Jövőképes gyülekezet

„A ker esztyén szabadság ott kezdődik, 
amikor valaki felismeri: egyedül Isten tud-
ja, hogyan lehetek azzá, akinek ő teremtett. 
S ebből a bizalomból az következik, hogy 
az illető önként elkezdi cselekedni Isten 
akaratát. … Nem sodródik, hanem céltu-
datosan él.” (Cseri Kálmán)

Már évekkel ezelőtt megfogalmaztuk a 
presbitériummal, hogy nyitott, növekedő 
gyülekezet építése a feladatunk, melyben 
egyre több a felszabadult és céltudatos 
ember. Ez a vágyunk találkozott reformá-
tus egyházunk szándékával, mely Egyházi 
Jövőkép Bizottságot (EJB) hozott létre a 
megújulás elősegítésére. 

Hosszú távú gyülekezetépítési koncepciót 
javasoltunk, szervezetfejlesztési tapaszta-
lataimra is támaszkodva. Előbb a gyüleke-
zet presbitériumával, majd egy szűkebb, 
kilenc fős csoporttal foglalkoztunk több 
alkalommal gyülekezeti küldetésünk kér-
déseivel: bibliai alapjaival, környezetünk-
kel, illetve azzal, hogy milyen jövőképet 
tudunk elképzelni, vállalva a megvalósítás 
felelősségét, feladatait.

Miután missziói gondolkodásunk ered-
ményeit előbb a presbitérium elfogadta, 
azután nyáron a gyülekezeti táborban, 
októberben pedig a gyülekezeti hétvégén 
ismertettük, beszéltük meg gyülekezetünk 
érdeklődő tagjaival. Most a Szivárvány 
olvasói számára is bemutatjuk hosszú és 
rövid távú terveinket.

Küldetésünk: Krisztus követésére elhí-
vott, Isten dicsőségét hirdető, egymással 
örömmel együtt levő, mások terhét hordo-
zó, emberek megtérését segítő közösséggé 
lenni. Röviden: Személyesen, nagy és kis 
közösségben Krisztussal és egymással, 
nyitottan mindenki felé.

Jövőképünk: 

1. Istent tudatosan, sokféle módon sze-
retnénk magasztalni.
2. Az embereket a felismert szükség-
leteiken, személyes kapcsolataikon és 
más kapcsolódási pontjaikon keresztül 
kívánjuk megszólítani hívő bizonyságte-
vőkként, megtérésre, Krisztus követésére, 
a gyülekezet közösségébe hívva őket.
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Jövőképes gyülekezet

Fotó: Kerti Péter                Gyülekezetünk jövőképéről...

3. A gyülekezetben tanulva és másokat 
is tanítva, a Bibliához hűen kívánunk 
keresztyén hitben és életgyakorlatban 
növekedni. Ennek még inkább eszközei 
lesznek az értéktartó, ugyanakkor kor-
szerű, az élet kérdéseire válaszokat adó 
istentiszteletek, a kiscsoportos és temati-
kus gyülekezeti alkalmak, a mindezeket 
támogató személyes bizonyságtételek, 
valamint a gyülekezetben vezető feladatot 
ellátók képzései.
4. Egyre többen és elkötelezettebben 
szolgálunk a közösséghez tartozók és a 
környezetünkben élők felé, különösen a 
megélhetési, anyagi gondokkal, párkap-
csolati, házassági problémákkal, családi, 
életvezetési kérdésekkel küzdők irányá-
ban, vonzó példákat adva és szervezetten 
segítve.
5. Közösségünk alapja Isten Krisztusban 
megmutatott feltétel nélküli szeretete és a 
teljes Szentírásban adott iránymutatása. 
Ebből erőt merítve, erősödő közösség 
tagjaként, a gyülekezeten belül is még 
jobban meg kell ismernünk egymást, hogy 
örömmel segíteni tudjunk.

A következő évek konkrét céljai:

1. Alkalmasabbá tesszük magunkat a 
küldetésünk betöltésére.
2. Megújítjuk a megszólítást, a 
meghívást, az evangélizálást.
3. Erősítjük az egyéni és közös-
ségi szolgálatot a gyülekezetben 
és kifelé.
4. Jobban megismerjük egymást, 
hogy örömmel segíteni tudjunk.
5. Tudatosítjuk a fogalmát és 
fontosságát, megújítjuk és sok-
színűbbé tesszük Isten dicsőítését.

Az első cél megvalósításával kezdjük, 
vagyis a munkatársak (pl. a csoportve-
zetők) szolgálatra való felkészítésének 
kidolgozásával, gyülekezeti gyakorlatunk 
megújításával. Ehhez összegyűjtjük és 
a gyülekezet számára is elérhetővé tesz-
szük a hazai és nemzetközi gyakorlatot. 
Továbbgondoljuk, illetve kialakítjuk a 
ránk szabott kereteket, módszereket. Az 
érintett gyülekezeti munkatársakat, első-
sorban a csoportvezetőket, élményszerű 
és gyakorlatias képzéseken készítjük fel. 
A szolgálathoz, tanítványsághoz kapcso-
lódó bibliai tanítást az egész gyülekezet 
számára középpontba állítjuk egy-egy 
igehirdetésben, valamint azt kiegészíten-
dő a kiscsoportok beszélgetéseiben is. A 
többi cél eléréséhez szintén megterveztük 
a teendőket.

Reméljük, hogy gyülekezetünk megújulása 
által még többen meghallják és szívükbe 
fogadják Isten szeretetét, és majd ők is 
bekapcsolódnak a karácsonyi örömhír 
továbbadásába. 

Mózes Áron presbiter, 
vezetési és szervezetfejlesztési tanácsadó
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Meghitt karácsonyt!

A karácsonyi történetet már az óvodások 
is ismerik, játszanak a kis Jézus babával, 
öltöztetik, pólyázzák, berendezik a kis 
Betlehemet, Józsefre kabátot adnak, Mária 
haját megfésülik, enni adnak a csacsinak. 
A karácsonyi hagyomány az, hogy ünne-
pelünk, ajándékozunk, megemlékezünk 
Jézus születéséről, ahogy egymás szüle-
tésnapjáról is szoktunk. Ez szép és kedves 
dolog lehet, főleg, ha nem rohanással, 
vásárlásokkal, idegeskedéssel, sütés-fő-
zéssel leterhelve, eltorzítva, elüzletesítve, 
hanem szeretettel és családiasan történik.
De lehet másképp is, sokkal szebben, sok-
kal mélyebben. Túlléphetünk a gyermeki, 
leegyszerűsített közelítésen. Hogyan? Van 
egy karácsonyi ének, amelyben ez áll: 
„Jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust!”Az 
ének üzenetét követve, ne csak a kisded 
Jézusra tekintsünk Szentestén se, hanem 
a feltámadottra, az egész Jézus-történet-
re, a mindig velünk lévő Örökkévalóra. 
A karácsony ne csak egy réges-régi 
csodás születés története legyen, hanem 
emlékeztető, hogy jobban és jobban sze-
retném megismerni Isten minden egyes 
embernek, így személy szerint nekem is 
elküldött ajándékát: Jézus Krisztust. És 
nem csak a történetét szeretném egyre 
jobban megismerni, hanem őt magát. 
Lehet, hogy már sokat tudok róla, és sok 
mindennel tisztában vagyok a Bibliából, 
de megvallom, még sok mindent nem ér-
tek és nem tudok felfogni. Azt gondolom, 
hogy nem baj, ha kérdőjeleim vannak, 
merjem azokat bátran vállalni, mert arra 
indítanak, hogy járjak utána, mélyüljek el 
Krisztus megismerésében. És nemcsak az 
ismeretben, hanem a lényéhez való közel 
kerülésben, belemerülésben, nála való 
megpihenésben és a vele való megbéké-

lésben. Krisztus keresése ne értelmi tépe-
lődés legyen, hanem nyitás, befogadás, 
követés. Krisztus követése nem más, mint 
szeretetének és erejének befogadása. Az a 
„mégis-szeretet”, „mégis-öröm”, amely a 
nyomorúságok, bajok, gondok közepette 
is megmarad, megtart, sőt megerősít.
Jó, ha ünnepelünk, énekelünk, örülünk. 
Még jobb, ha követjük Jézust. „Jöjj, és 
kövess engem” – hív el bennünket is 
Urunk. Hogyan lehet ezt megtenni? Úgy, 
hogy fi gyelünk rá, próbáljuk általa érezni, 
hogy soha nem vagyunk egyedül, mert ő 
mindig velünk van, velünk sír és velünk 
nevet, soha nem hagy bennünket árván. 
Tanít minket szeretni, de a szeretetet nem 
erőlteti ránk, hanem megmutatja ennek az 
örömét, mert szeretni jó, mert kiemel az 
ösztön-ember nyomorúságából, és távlatot 
nyit Isten országa felé. A szeretet szabaddá 
tesz a céltalanság és békétlenség kilátás-
talanságából. Jézus főpapi imája ezzel a 
fohásszal zárul: „Az a szeretet, amellyel 
engem szerettél, bennük legyen, és én is 
őbennük”(Ján 17,26 b).
Szeretettel kívánom, hogy legyen így 
megélt, meghitt karácsonyunk!

Dr. Kálmánchey Márta

Adventi koszorú készítés
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AlkalmainkÉletképek

VASÁRNAP

  8:30 Istentisztelet a templomban
  8:30 Gyermekórák, 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 bibliaiskolások, 15. terem*

SZERDA

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

CSÜTÖRTÖK

17:00 Bibliaóra, 6. terem (nyáron 18:00)
17:00 Bibliakör, 60 év körüliek, 15. terem*
19:00 Bibliakör, volt bibliaiskolások, 6. terem*

PÉNTEK

  8:00 Imaóra, 6. terem*
15:00 Konfi rmációi óra I. csoport, 6. terem*
17:00 Bibliakör, 50 év körüliek, 13. terem*
17:00 Sifi  ifi , 9. osztályosok, 15. terem*
17:00 Mixifi  , 19-25 év, 14. terem* 
19:00 Ábrahám-kör, 32-40 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*
16:30 Szilász ifi , 8. osztályosok, 15. terem*
16:30 Rúben ifi , 10. osztályosok, 6. terem*
16:30 Págiél ifi , 11. osztályosok, 14. terem*
16:30 Otniél ifi , 12. osztályosok, 2. terem*
16:30 Matuzsálem ifi , 19-20 évesek, 13. terem*
18:30 Dávid-kör, 30 körüliek, 6. terem*

Hitoktatás*: Babits, Martonfalvi, Simonyi, 
Tessedik utcai, Manófalva óvodákban és a  Böször-
ményi, Bolyai, Kardos úti és a Kettesy iskolákban.

Havi rendszerességű alkalmak: Zenés áhítat, Fi-
atal házasok köre*, Válóháló*, Nagyszülők*, 
Konfi rmandus szülők* csoportja, Filmklub*.

A *-gal jelzettek nyáron szünetet tartanak!

Véradás volt gyülekezetünkben

Kismamák is készítettek adventi koszorút

Teaház 

K ö s z ö n j ü k !
Köszönjük, hogy:

– egyházfenntartói járulékával,
– perselyes adományával,

– céladományával,
– önkéntes szolgálatával,

részt vesz gyülekezetünk 
küldetésének teljesítésében.



Hírek

„Meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, 
hogy megjelenjék világosságul...” Lk 2,30-32

 Advent második vasárnapján, dec. 7-én 
a kórus szolgál a fél 11-es istentiszteleten.

 Advent harmadik vasárnapján, december 
14-én az ifi sek szolgálnak a délelőtti isten-
tiszteleteken, fél 9-kor és fél 11-kor.

 Advent utolsó vasárnapján, december 21-
én, a gyermekek karácsonyi műsorral szol-
gálnak a fél 9-es és fél 11-es istentiszteleten.

 Családi karácsonyi istentisztelet lesz 
december 21-én délután 3 órától.

 Úrvacsorai előkészítő istentiszteletek 
lesznek december 22-én és 23-án (hétfőn és 
kedden) délután 5 órakor.

 Szentesti istentisztelet: december 24-én 
(szerda), délután 4 órakor lesz.

 Karácsony első napján délelőtt úrvacso-
rás istentiszteletek lesznek fél 9-kor és fél 
11-kor. 

 Karácsony második napja: istentisz-
telet keresztelővel fél 11-kor.

 Óévi istentisztelet: december 31-én (szer-
da) délután 4 órakor.

 Újévi istentisztelet január 1-jén (csütör-
tök) fél 11-kor lesz.
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DEBRECEN

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

NYOMTATVÁNY


