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Hálaadás 2010 áldásaiért
Folytattuk mindazt, ami áldásos volt. He-
tente különböző formában és helyszínen 
több mint ötven alkalommal hangozha-
tott Isten igéje. Vasárnaponként a gyer-
mekórásokkal együtt közel félezren ma-
gasztalhattuk együtt az Urat fi atalok és 
idősebbek, régóta hívők és mostanában 
megtértek.
A kiscsoportos és réteg-alkalmakon pe-
dig egymást is jobban megismerve ta-
nulmányoztuk az igét, kérdéseket és 
szolgálatokat beszéltünk meg, és közö-
sen imádkoztunk. Önkormányzati óvo-
dákban és iskolákban lévő 21 hittanos 
csoportban, a termeinkben lévő két kátés 
és 8 ifi s csoportban, valamint az egyházi 
óvodába és általános iskolákba járó kb. 
70 gyermekkel együtt több mint 400 fi -
atal hallhatta hetente az igét. Vakációs 
gyerekhetet tartottunk. 
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 bi-
zottságai.
Néhány vasárnap énektanítás volt az 
egész gyülekezetnek, valamint a kiscso-
portokban és a táborban. A kamarakó-
rus gazdagította istentiszteleteinket, és 
minden vasárnap délután Zenés áhítat 
volt. Gyászolókat hívtunk vigasztaló is-
tentiszteletre. A betegek látogatása is fo-
lyamatos volt. Hajléktalanoknak főztünk 
és kiosztottunk egy szombaton 200 adag 
meleg ételt. 
Missziói és közösségépítési szempontból 
is kiemelkedő jelentőségű volt a Sátoral-
jaújhelyen tartott tizenötödik többgene-
rációs nagytáborunk, ahol újabb rekord 

létszámmal, 374-en (hétvégén 393-an) 
voltunk együtt egy hétig: bölcsődések, 
óvodások, hittanosok, fi atalok, szülők és 
nagyszülők. Alapítványunk és tagjaink 
adományaiból segítséget nyújtottunk a 
táborozáshoz.
Gyülekezetünk határain túli misszióit se-
gítettük előadásokkal, igeszolgálatokkal, 
adományokkal. Az Esztári Gyülekezettel 
folytattuk a kapcsolat építését. 
A hamarosan megújuló honlapunkat, ahol 
a vasárnapi igehirdetések is hallhatók, 
olvashatók, naponta 80-100 fő látogatta 
határon belülről és túlról. Havonta meg-
jelentettük a honlapon is elérhető Szivár-
ványt, melynek pünkösdi és karácsonyi 
számát minden egyházközségünket tá-
mogatónak eljuttattuk. Karácsonykor és 
Húsvétkor fogadtunk legátust. Kirándu-
lás volt Zemplénbe, Nagyváradra, Rómá-
ba és Berlinbe.
Huszonévesek délutánján „Hit és 
hivatás(ra készülés)” címmel volt beszél-
getés. Ősszel közös évnyitót is tartottak. 
A nem Debrecenben tanuló egyetemista 
ifi seinknek, megtartva a korábbi cso-
portidentitásukat Mixifi t szerveztünk, 
hogy a rendszertelen hazaérkezés ellené-
re legyen közösségük. Bekapcsolódtunk 
a Házasság Hete programba. Tavasszal 
hitmélyítő esték voltak. Gyülekezeti hét-
végénken. „Hogyan segítsünk hitre?” 
címmel hangzottak el előadások. Április 
utolsó vasárnap délelőttjén hagyomány-
teremtő szándékkal „Összetartozásunk 
napját” tartottunk. Júniusban „Hálaadás 
20 esztendő áldásaiért” címmel tartot-
tunk ünnepi alkalmat. Kertiparti, Teaház, 
Filmklub segítette a közösségépítést.
Folytatva a tavaly megkezdett missziói 
programunkat, ‘Átriumi beszélgetések’ 
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Hálaadás 2010 áldásaiért
címmel közel 4000 tájékoztató lapot jut-
tatunk el egyházközségünk területének 
egy másik részére, felkínálva az érdek-
lődőknek készített alkalmainkat. Három 
vasárnapi igehirdetés segített felkészülni 
a gyülekezetbe hívogató ‘András-szol-
gálatra’. Az érdeklődőknek tartott há-
rom istentiszteleten a korábbi években 
felnőttként konfi rmáltak is szolgáltak, 
tettek bizonyságot megtérésük útjáról. 
Az érdeklődő felnőttek a Bibliaiskolában 
alapozhatták meg Isten és önismeretüket, 
közülük 14-en konfi rmáltak.
Tavasszal Berényiné Csinády Melinda 
gyermeke születése miatt egy időre ab-
bahagyta beosztott lelkészi szolgálatát, 
munkakörét Bertha Zoltán vette át. Meg-
kezdte segédlelkészi gyakorló évét gyü-
lekezetünkben Szilágyi Krisztina.
Gyülekezetünk nevében köszönöm lel-
késztársaimnak, gondnoknak, kántorok-
nak, templomgondnoknak, pénztárosnak, 
hitoktatóknak hűséges munkáját, valamint 
a csoportvezetőknek, Presbitériumnak, 
szerkesztőségnek, honlapunk munkatár-
sainak és mindenkinek a szívből, hitből, 
szeretetből végzett önkéntes szolgálatát. 
Több mint 130-an végeztek havi rend-
szerességgel különböző önkéntes felada-
tokat, és még sokan alkalmilag segítettek. 
Jó példaként, és a közös munkálkodásra 
való további buzdításként – a teljesség 
igénye nélkül – közel hatvanféle ilyen 
területet megnevezek: igei szolgálatok, 
bizonyságtételek, otthoni és gyülekezeti 
imádságok, igeolvasások. Családlátoga-
tások és kórházakban végzett betegláto-
gatások, kórházi kántálás és szeretetszol-
gálati munkák. Gyermekműsorok beta-
nítása és előadása, szavalatok, énekkari 
és zenei közreműködések. Cikkek írása, 

újságunk szerkesztése, valamint sajtóter-
mékek terjesztése, honlap frissítése.
Úrasztali jegyek adományozása, úrva-
csorai segítségek. Műszaki-gyakorlati 
munkák, javítások, templomkert gondo-
zása, virágok adományozása és temp-
lomi elhelyezése, takarítási segítségek. 
Irodai, fénymásolások, körlevelek készí-
tése, kézbesítése, anyakönyvezés. Jegy-
zőkönyvek megírása, perselyadományok 
számbavétele.
Mesteremberek mozgósítása, vásárlási 
segítségek, szeretetvendégségek előké-
szítése, sütemények, természetbeni ado-
mányok. Plakátkészítés, fényképezés, 
díszítés, varrás. Bizottsági szolgálatok. 
Egyházfenntartói járulékok, cél- és per-
selyes adományok. Utazások szervezése, 
táboroztatási segítségek, szállítások.
Hívogatások gyülekezeti alkalmakra, 
templomba érkezők fogadása és elhelye-
zése, gyermekfelügyelet a Kismamakör 
számára. Gyülekezetünk keretein kívül 
végzett szolgálatok, alapítványi munkák. 
Jó szándékú, építő észrevételek, javasla-
tok. Szolgálatunk végzéséhez családunk-
nak adott segítségek. Egymás iránti türe-
lem és szeretet.
Gyülekezeti életünk számokban is kife-
jezhető adatairól az év lezárulta után tu-
dok beszámolni.
Szolgálataikért hálát adva emlékezünk 
elhunyt gyülekezeti tagjainkra.
Bocsánatot kérünk azért, hogy minden 
igyekezetünk ellenére is voltak mulasz-
tásaink, és azért ha valakit – akaratunk 
ellenére – megbántottunk volna. Magasz-
taljuk együtt az egyház Urát megtartó és 
szolgálatainkat megáldó kegyelméért!
(Folytatjuk!)

Püski Lajos, lelkipásztor
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Mindent, de rögtön!
A fogyasztói társadalom emberesz-

ménye: a jó vásárló. Az, aki bedől a rek-
lámoknak, költi a pénzt és szinte mindent 
megvesz, amit meglát, még azt is, amire 
egyáltalán nincs szüksége. A jó vásárló 
nem veszi észre, hogy a reklámok ha-
zudnak, elhiszi, hogy „minél többet vá-
sárolsz, annál többet spórolsz”. Elhiszi, 
hogy attól fi atal, szép és boldog lesz, ha 
megveszi a hatalmas plakáton hirdetett 
sampont, porszívót vagy tetőcserepet. 
Nem veszi észre, hogy az akciókkal ma-
nipulálják, rábeszélik olyan tárgyak be-
szerzésére, amelyeket amúgy egyáltalán 
nem akar megvenni, és szinte életcéljává 
teszik a vásárlást, a szerzést, a gyűjtést. 
„Még, még, még, ennyi nem elég!” – fo-
galmazta meg régebben egy táncdal ezt a 
hamis életgyakorlatot.

Újfajta függőség alakult ki az embe-
rekben, ami hasonlít az ital, kábítószer, 
játékgép, túlevés függőségéhez. A vásár-
lás pótcselekvéssé vált, kudarcok, hiá-
nyok kompenzálásának egyik eszközévé 
lépett elő. Bánt valami? Sérelem ért? 
Nosza, menjünk vásárolni, „mert meg-
érdemeljük!” – biztat a reklámszöveg. 
A belső űrt megszerzett tárgyakkal pró-
báljuk kitölteni. Gyakran a vasárnap az 
így megtalált „istenség” templomában, a 
bevásárlóközpontokban telik, messze el-
kerülve a valódi Isten valódi templomát.

A Biblia mást tanít. A boldogságot, 
az életcélokat, a belső űr kitöltését más 
módon adja elénk: „Ne gyűjtsetek maga-
toknak kincseket a földön, ahol a moly 
és rozsda megemészti, és ahol a tolvajok 
kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek 
magatoknak kincseket a mennyben, ahol 
sem a moly, sem a rozsda nem emészti 
meg, és a tolvajok nem ássák ki, és nem 

lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott 
lesz a szíved is.” (Máté 6,19-21)

Isten olyan belső értékeket kínál, ame-
lyeket nem a bevásárlóközpontokban tu-
dunk beszerezni, hanem egyenesen tőle 
vehetünk át. Ajándékokat kínál ingyen, 
kegyelemből: hitet, megbocsátást és örök 
életet. 
Az ajándékokat, amiket az emberektől 
kapunk, ki szoktuk bontani, megnéz-
zük, felhasználjuk, élvezzük. Vajon Isten 
ajándékaival mit teszünk? Becsomagol-
va hagyjuk, félretesszük, kidobjuk vagy 
élünk velük és általuk?

A Biblia arra tanít bennünket, hogy 
legyünk elégedettek a meglévő körülmé-
nyeink között, hiszen elég nekünk az ő 
kegyelme. Felesleges rengeteg tárgyat 
beszerezni, felhalmozni, hogy aztán a tá-
rolásuk újabb problémát okozzon. Nem 
még, még, még, hanem ez se, ez se, ez 
se kell! Szerzési láz helyett hátradűlve 
mosolyoghatunk azon, hogy milyen sok 
tárgy van, amelyekről nagyon könnyen le 
tudunk mondani és nélkülük is tökélete-
sen boldogok tudunk lenni.
A „mindent birtokolhatsz!” hamis jel-
szóhoz a reklámok gyakran azt is hozzá-
teszik, hogy siess, ne várj, most rögtön 
tedd meg azt, amit mi mondunk neked. 
Gyorsan bontsd ki a borítékot, azonnal 
válaszolj, ne habozz, ne gondolkozz, ha-
nem azonnal elégítsd ki kívánságaidat, 
amiket mi ültetünk a szívedbe! Birtokolj 
mindent, ráadásul azonnal! Ha meglátod, 
azonnal vedd meg, ha megkívánod, azon-
nal tedd meg, ha megsértettek, azonnal 
szakíts a baráttal, munkahellyel, szere-
lemmel! Élj a mának, élj fel mindent, ne 
takarékoskodj, élj hitelből, mindig rohanj 
és sose várj, sose gondolkozz!
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Mindent, de rögtön!
Isten másra tanít. A Biblia szerint fon-

tos a várakozás, a lemondás, a csendes 
ráfi gyelés. Még a népi bölcsesség is azt 
mondja: a türelem rózsát terem. Érdemes 
várni, a türelem, megfontolás, mérlegelés 
meghozza gyümölcsét. „A türelmes em-
ber nagyon értelmes, a türelmetlen pedig 
nagy bolondságot követ el” (Péld 14,29) 
– írja a Biblia. Ha kapkodás, hirtelen fel-
buzdulás helyett mérlegeljük elhatározá-
sainkat, megérleljük döntéseinket, Isten 
zsinórmértéke szerint súlyozzuk vágya-
inkat, céljainkat, törekvéseinket, több 
áldásban lehet részünk. „Légy csendben, 
és várj az Úrra!” (Zsolt 37,7) – tanácsolja 
az ige. „Várva vártam az Urat, és ő le-
hajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat” 
(Zsolt 40,2) – biztat a zsoltáríró. Érdemes 
a szavára fi gyelni!

Dr. Kálmánchey Márta

A Kismamakör adventi koszorút készít

Messze vagyunk, s talán magunk vagyunk,
de most találkozót adunk, 
és a jászolnál mind – ott leszünk. 
A Királynak tisztességet teszünk, 
a Királynak, aki eljött közénk, 
s nem volt, hová fejét lehajtsa. 
Mi, boldog népe, 
odatérdepelünk elébe, 
s meghallgatjuk, mi a parancsa:
Örömhírt vinni szerteszét!
Világosságot, mert nagy a sötét!
Elhirdetni, hogy Ő itt van jelen!
Futni a fénnyel át az éjjelen!
Őrizni reggelig!

Szívünk a szent örömmel megtelik. 
Hiszen ha ez a Gyermek a miénk lett, 
feledtet minden fájó veszteséget, 
minden keserű könnyet letörül. 
Karácsonyi béke ölel körül. 

Győzve a távolságon, téren, 
boldog betlehemi találkozóra 
várlak, testvérem. 

Túrmezei Erzsébet

Találkozó a jászol mellett

„Ahol Jézus jelen 
van, 

ott felláng
ol a szerete

t.”

         S
purgeo

n

Teaház 
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Az emberek világossága 
„Benne az élet volt. És az élet volt az 
emberek világossága.” (Jn 1,4)

Jézus élete az emberek világossága. Már 
jóval karácsony előtt is így volt ez. Ez 
volt a világosság Ábrahám útján, Mó-
zes szolgálatán, ez volt a világosság Jób 
hamurakása felett is. De íme, előtört az 
ígéretnek nagy fénye a földnek abban a 
sötét éjszakájában. A jászolban fekvő 
élettel most már itt van a világosság. Jé-
zus élete most a világosság, az Ő tettei 
a világosság, kereszten végbevitt mun-
kája a világosság és az Ő húsvét-reggele 
a világosság. Isten örök akarata volt az, 
hogy ez, éppen ez az élet legyen a világ 
világossága. Akár látom ezt a világossá-
got, akár nem, az mindenképpen fénylik. 
Fénylik, mert Ő az emberek világossága. 
Minden ember világossága. Tehát azoké 
a számtalan millióké is, akik még nem 
látják. De meg fogják látni, mert Krisz-
tus akarja, hogy meglássák, mert Ő az 
emberek világossága. Hogyan történhet 
ez meg? Hogyan viszi bele a világossá-
got a pogányok áthatolhatatlan sötétségé-
be? Vannak neki útjai, ha mi nem látjuk 
is azokat, és vannak eszközei, ha azok 
ismeretlenek is előttünk. Akárhogyan 
is, de megvilágosítja a népeket, mert Ő 
az emberek világossága. És még egy! 
Téged akar használni szeretett gyüleke-
zet! Te segíthetsz abban, hogy Krisztus 
világossága valóban az emberek világos-
sága legyen. Mondhatni: kölcsönadta az 
Ő világosságát az övéinek: „ti vagytok a 
világ világossága”. Mint az Ő gyülekeze-
tének tagja, ma én is azok közé az embe-
rek közé tartozom, akiknek világossága 
fénylik az emberek előtt, akik nem rejtik 
el azt véka alá. 

Uram, szeretnék letenni saját fényeske-
désemről, hogy használhass. Légy Te az 
én világosságom, hogy sóvá lehessek az 
emberek között. Te megszerezted a győ-
zelmet a sötétség birodalma felett. Nálad 
van az élet forrása, és a Te világosságod-
ban látjuk mi a világosságot. Ámen. 

Walter Lüthi

Reformációs körséta

72 óra

Nyugdíjas délelőtt
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Miből él a gyülekezetünk? Alkalmaink 
Először tisztázzunk egy gyakori félreér-
tést! Az „egyházfi nanszírozásnak” ne-
vezett összeg valójában nem a gyüleke-
zeteket támogatja, hanem ahogy a teljes 
neve is jelzi: „egyházak által átvállalt 
közszolgálati feladatok fi nanszírozása”, 
pl. az egyházi iskolák és egészségügyi 
intézmények normatívája. 
A helyi gyülekezetek lényegileg tagjaik 
önkéntes adományaiból élnek és szol-
gálnak. 
– Egyházfenntartói járulék: éves rend-
szerességgel a tagok hitéhez és anyagi le-
hetőségeihez mérten, személyesen vagy 
egyházközségünk csekkjén befi zetett 
hozzájárulás (egyházi adónak is neve-
zik). A mi gyülekezetünk számlaszáma: 
11738008-20012917. 
– Perselypénz: önkéntesen, név nélkül 
adott adomány. 
– Adomány: konkrét céllal adott önkén-
tes hálaáldozat. 
– Tagjaink önkéntes szolgálata is fon-
tos segítség.
– „Nagyerdei Egyházközségért” ala-
pítvány is támogatja gyülekezetünket,  a 
számlaszáma: 11738008-20199236.
– Az egyik 1% által az Országos Refor-
mátus Egyház intézményeit tudjuk támo-
gatni. Technikai száma: 0066. 
– A másik 1% által a „Nagyerdei Egy-
házközségért” alapítvány támogatható. 
Adószáma: 18545269-1-09.
Bátorítson bennünket az apostoli tanítás 
(2Kor 9,8): „Az Istennek pedig van 
hatalma arra, hogy minden kegyelmét 
kiárassza rátok, hogy mindenütt, 
mindenkor, minden szükségessel 
rendelkezzetek és bőségetek legyen 
minden jó cselekedetre”.

Püski Lajos

VASÁRNAP

  9:00 Bibliaóra, Vakok Intézete, hó 1. 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*
17:00 Zenés áhítat a templomban

KEDD

  9:30 Nyugdíjas Szeretetkör, 15. terem
17:00 Női Bibliakör, 6. terem*
18:30 Bibliakör volt bibliaiskolásoknak, gyerek-
felügyelettel, 6. terem*

SZERDA

   9:00 Kismamakör, gyermekmegőrzés, 15. terem*
18:45 Kamarakórus próba, 15. terem

CSÜTÖRTÖK

17:00 Bibliaóra, 6. terem (nyáron 18:00)
18:00 Bibliakör 50-60 év körüliek, 15. terem*
18:30 Boáz ifi , 29-31 éveseknek, 14. terem*

PÉNTEK

  8:00 Imaközösség, 6. terem*
15:00 Konfi rmációi óra I. csoport, 6. terem*
15:30 Kornéliusz ifi , 12. osztályosok, 13. terem*
17:00 Bibliakör 40-50 év körüliek, 14. terem*
17:00 Nátánáel ifi , 9. osztályosok, 15. terem*
17:00 Lídia ifi , 11. osztályosok, 2. terem*
17:00 Matuzsálem ifi  10. osztályosok, 6. terem*
19:00 Gábriel ifi  22-23 évesek, 13. terem*
19:00 Dávid ifi  25-27 évesek, 6. terem*
19:00 Ábrahám-kör, 30 év 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*
15:30 Otniél ifi  8. osztályosok, 14. terem*
16:00 Mixifi  (Éli, Fébé, Hóseás, Izráel, Józsué ifi k) 
19-25 évesek, 13. terem*
Hittanórák*: Babits, Martonfalvi, Simonyi úti 
óvodákban, Böszörményi, Bolyai, Kardos úti 
és a Kettesy iskolákban*
Órarend a templomi hirdetőnkön olvasható!

A *-gal jelzettek nyáron szünetet tartanak!



Hírek
„Készítsetek egyenes utat az Úrnak!” (Jn 1,23)

 Filmklub alkalma december 11-én, szom-
baton lesz du. 5 órától.

 Az  ifj úság szolgál december 12-én, a 
délelőtti istentiszteleteken.

 A gyerekek karácsonyi műsora december 
19-én lesz a délelőtti istentiszteleteken.

 Karácsonyi családi istentisztelet lesz 
műsorral december 19-én, du. 3 órától a hit-
tanos gyerekeknek és szüleiknek.

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

 Szentesti istentisztelet: december 24-én 
pénteken, 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: vasárnap, 
csak fél 11-kor istentisztelet kereszteléssel.

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

 Újévi istentisztelet: január 1-én, szom-
baton fél 11-kor. 

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

DEBRECEN

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

NYOMTATVÁNY

Dec. 12. Sepsy Katalin énekel, Sepsy Ká-
roly orgonál
Dec. 19. Száraz Ábel orgonál
Jan. 2. Nagy Timea blockfl ötézik, Nagy 
Csaba oboázik, Karasszon Dezső orgonál
Jan. 9. Ispány Marietta énekel, Versánszky 
Ildikó hegedül, Karasszon Dezső orgonál
Jan. 16. Szepesy Ferenc harsonázik, 
Karasszon Dezső zongorázik

Zenés áhítat
(vasárnaponként 5 órakor) 
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