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Hálaadás 2014-ért Adventi dicsőítés
(folytatás)

Gyülekezetünkben az 44 megkeresztelt 
közül négyen voltak felnőttek. A 45 kon-
fi rmált között pedig 15 felnőtt is csatlako-
zott gyülekezetünkhöz. Házasságkötésére 
24 pár kérte Isten áldását. Isten igéje hir-
dettetett vigasztalásul 71 temetésen.
A területünk sok ezer lakosa közül mint-
egy 850 család (közel 2.600 lélek) vál-
lalt részt anyagilag is egyházfenntartói 
járulékának befi zetésével gyülekezetünk 
szolgálatából, életéből.

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 
leszámítva – lényegileg csak tagjainak 
egyházfenntartói járulékából, perselypén-
zéből és adományából (összesen közel 22 
millió forintból), valamint sokak önkéntes 
munkájával végezte sokrétű szolgálatát. 
Szeretettel köszöntjük a gyülekezetünk-
höz közeledőket és új tagjainkat. Fára-
dozzunk együtt azon, hogy régi és újabb 
gyülekezeti tagjaink otthon érezzék magu-
kat közösségünkben, és együtt buzduljunk 
fel a közös szolgálatra!

Folytatni szeretnénk az evangélium hir-
detését és mindazt, ami áldásosnak bizo-
nyult. Feladatunk megtartani mindenben a 
szeretetet és a lényegi dolgokban a testvéri 
egyetértést.

Püski Lajos

Sokféle módja van Isten dicséretének. 
Különböző közvetítők a Föld és az Ég 
között: a szavak konkrétan, körülhatárol-
hatóan visznek közelebb az Úrhoz, a tettek 
láthatóak, és eredményük is kézzelfogható 
és lélekmelengető. Ám az a fránya zene 
titokzatosabban hat – hogyan oldódik ki 
tőle a lélek, ki tudja.
Már jó néhány évvel ezelőtt is betévedtem 
ebbe a templomba, még ismeretlenül. 
Mert meghallottam a kiszűrődő muzsika 
hangját. Jé, valami oratorikus: itt, ezen 
az eldugott helyen! Beosontam. Áhá, 
próbálnak! Egy ismeretlen, szakállas férfi  
vezényelt átszellemülten, előtte kamara 
hangszeres csoport húzta, fújta, és egy 
kis létszámú, de annál lelkesebb énekkar 
énekelt – olyan tisztán, hogy sokkal több-
nek tűnt a hangjuk, mint ahányan voltak. 
Hova keveredtem? – kérdeztem magamtól 
csodálkozva, de az ismeretlenektől való 
szégyenlősségem végül kisodort.
Sok év eltelt azóta, az élmény mélyre 
került az emlékek raktárában, de a nálam 
magasabb rendű Hatalom azt akarta, hogy 
később ebbe a templomba kezdjek el járni.
Későn kelő lévén a fél 11-es istentisz-
teleteken szoktam üldögélni, élvezem a 
meghitt hangulatot, hallgatom a bárso-
nyos hangon hirdetett igét, és csemegéz-
ve fi gyelem a nagy tudású, tehetséges 
kántorizálást – magam is zenész lévén, 
tudom, ritka kincs a jó orgonista (is).
Aztán az egyik istentisztelet előtt látom, 
hogy az orgonista izgatottan szaladgál a 
karzat és a földszint közt, instruálja az 
egyforma, mályvaszín-tarka sálat viselő 
hölgyeket, elegáns urakat. Leesett a tan-
tusz – ez az a kórus, meg a kamarazenekar, 
és ő az a karnagy, akit korábban láttam!
Az igehirdetés alatt felhangzó zsoltárfel-
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Adventi dicsőítés

dolgozásokat nem ismertem – többségük 
ízléses, fantáziadús, egyszerre barokkos és 
fi noman romantikus hangvételéből gyanút 
fogtam, hogy mai szerző munkái lehetnek. 
S lőn! A darabok nagy részéről kiderült, 
hogy az orgonista műve (akiről azt is meg-
tudtam, hogy barokk és modern oboista, 
tanár, zeneszerző és karnagy). Az amatőr, 
de remek színvonalon éneklő ensemble-ja, 
valamint a közeli zeneművészeti főiskola 
ügyes vonós és fafúvós növendékei és 
egy tanára pedig, irányítását követve, 
nagy odafi gyeléssel eregették az Igével 
összhangban álló hangfüzéreket.
Szívszorító könyörgések, lelkes ujjongá-
sok, elcsendesült imádatok lélekmosó ereje 
járta át az advent második vasárnapi szol-
gálatukat is, melyről most impresszióimat 
küldöm. Egyszerű, de megejtően éneklő 
szólóhangokat is hallottunk (a kórustagok 
közül bizony elő-előkerülnek e feladatra 
alkalmas személyek), ez alkalommal 
Szabó Ágnest, és említsük meg a karnagy 
úr csengő hangú feleségét, Ildikót is.
Az Istennel való közösségi kapcsolatte-
remtés így kerek: nem hiszek az otthon 
egyedül imádkozás elegendőségében – 
érdemes rászánnunk az időt, hogy az Igét 
a közösséggel együtt lélegezve, élőszóban 
hallgassuk. Szolgálatokat kell tennünk, 
segítenünk a közösséget mindennapi, 
vagy ünnepi teendőiben, hogy ezáltal is 
közelebb kerüljünk az Úrhoz.
És együtt kell beszívnunk a zenei élményt, 
hogy az egyébként gyarlónak kikiáltott, 
Isten kegyelméből mégis transzcendens 
hullámokat fogni képes antennánkat, a 
testünket ily módon is használjuk, lelkün-
ket (mely nem is annyira válik el attól a 
testtől) tisztítsuk, átmossuk, hogy magasz-
tosabb állapotába kerülhessen.

Köszönöm a felemelő alkalmat az ösz-
szes közreműködőnek – Püski tiszteletes 
úrnak, Nagy Csaba karnagy úrnak, kó-
rustagoknak, szólistáknak, hangszeres 
művészeknek, felolvasóknak, és még a 
légynek is a falon, aki zümmögésének át-
meneti szüneteltetésével hozzájárult, hogy 
a szavak, tettek és zenék hatása zavartalan 
nyomot hagyhasson bennünk.

Szentai Cila

Templomdíszítés

Ifi s kézműves foglalkozás
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A zsinati ciklus tapasztalatai

Kezdjük beszélgetésünket azzal, hogy mi 
is az a zsinat, mert sokak számára nagyon 
távolinak és megfoghatatlannak tűnik.
A zsinat egyházunk törvényhozó és leg-
főbb intézkedő testülete. Megállapítja az 
egyház tanait, alkotmányát és törvényeket 
alkot. Határoz pl. istentisztelet rendjéről, 
énekeskönyvről, a hivatalos bibliafordí-
tásról, lelkészképzésről, misszióról, is-
kolázás rendjéről, diakóniai szabályokról, 
lelkészek jogállásáról és még sok más, 
az egész egyházi életünknek keretet adó 
kérdésekről.
Hogyan működik egyházunk 100 fős 
zsinata?
A zsinati bizottságok, a Zsinati tanács, va-
lamint az Elnökségi tanács útján kerülnek 
előkészítésre az ősszel és tavasszal tartott, 
általában két-két napos igen intenzív ülé-
sekre a különböző fajsúlyú témák.  
Milyen bizottságai vannak a zsinatnak?
A zsinat állandó bizottságai: missziói, 
diakóniai, oktatási, tanulmányi, külügyi, 
jogi, gazdasági, kommunikációs bizott-
ságok. De szükség szerint ad-hoc bizott-
ságokat is megbíz bizonyos feladatokkal.
A különböző bizottságokba az egyházkerü-
letek két-két tagot delegálnak. A  Missziói 
Bizottság saját elnökének Püski Lajost vá-
lasztotta meg. Beszéljünk most a Missziói 
Bizottság munkájáról.
A 2009-14 közötti ciklusra hat pontban 
fogalmaztuk meg terveinket: 
1. Missziói szempontú szociológiai felmé-
rés fi gyelembe vételével fogalmazzuk meg 
a missziói stratégiánkat. Például új prédiká-
ló helyek és gyülekezetek létrehozása, vagy 
a cigány missziós stratégia kidolgozása.
2. Az emberek személyes lelki fejlődését 
– az érdeklődéstől az elköteleződésig – 
segítő módon kísérjük végig.

Interjú Püski Lajossal
3. Gyülekezeti éneklésünk megújításának 
szorgalmazása.
4. Az anyaszentegyház egészében való 
gondolkozás és cselekvés erősítése.
5. Országos missziói stratégiák megfogal-
mazása és ismertté tétele.
6. Lelkészek lelkigondozása és egészsé-
gének védelme.
Hiányosságainkat ismerve, mégis hála van 
szívemben, hogy több területen sikerült 
előrébb lépnünk.
Ennek a ciklusnak egyik fontos eseménye 
2011 őszén Balatonszárszón volt. Mi az a 
„szárszói tematikus zsinat”?
Látva a zsinati ülések naponként kb. 30 
napirendi pontját, felmerült az igény arra, 
hogy tartsunk olyan alkalmat amikor a tel-
jes időt arra használjuk fel, hogy szabadon 
beszélhetünk egyházunk örömeiről, gond-
jairól. Balatonszárszón elmondhattam a 
Missziói Bizottság megújulással kapcso-
latos téma javaslatait  „Gyülekezeteiben 
él az egyház?” címmel, melynek lényege 
a következő volt: Jövőt építsünk, ne csak 
a tegnapot őrizzük! Közösség és/vagy 
szervezet?  Lelkészek lelki-testi egészsé-
ge. Spiritualitás erősítése. Kommunikáció 
javításának módjai. Vallásos neveltetést 
nem kapott emberek megszólítása. Egy-
házfegyelem: hitvallásosság, sákramen-
tumok, hitelesség.
A Szárszón elhangzottak alapján a Zsinat 
létrehozta az Egyházi Jövőkép Bizottságot 
(EJB) melynek tagjai teológiai tanárok, 
gyülekezeti lelkészek, presbiterek és a 
zsinati bizottságok elnökei. Hogyan gon-
dolkozott és indult el a bizottság?
A felkért 20 főből 15-en vállaltuk a 
valóban nehéz feladatot, később még 
néhányan lemorzsolódtak a csapatból. 
Két út állt előttünk. Az egyik, hogy 
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A zsinati ciklus tapasztalatai

szakértőket kérjünk fel, akik dolgozzák 
ki egyházunk jövőképét, és azt majd a 
gyülekezetek valósítsák meg. A másik út 
– és ezt választottuk –, hogy megszólítjuk 
a gyülekezeteket, intézményeket, és arra 
kérjük, hogy Isten előtt megtusakodva 
keressék és fogalmazzák meg saját, helyi 
küldetésüket. Meggyőződésünk, hogy a 
megújulás csak a gyülekezetek ébredése 
által lehetséges, és ezt kell, hogy minden 
lehetséges eszközzel segítse a közegyház.
Ezért született meg a gyülekezetek gon-
dolkozását segítő „Érintés” füzet. Milyen 
hatása lett a füzetnek?
Örvendetes, hogy kétszáz gyülekezet 
válaszolt is. Ez a mai magyar valóság-
ban egy önkéntes feladatnál jó aránynak 
mondható. 
Milyen eredménye lett a közös gondolko-
zásra hívásnak?
Tartalmi vonatkozásban három pontba 
sűríthettük a válaszaikat:
– Gyülekezeteink nagy része küldetéstudat 
hiányában csak vegetál.
– Bizalom és szolidaritás hiányában 
nehézkes az egyházszervezet működése.
– Az intézményfenntartás csapdái. Vagyis 
a közfeladatok átvállalása azzal a veszély-
lyel jár, hogy az a gyülekezetek tulajdon-
képpeni küldetésének a helyébe lép.
A baj nem kívül, nem is belül, hanem ve-
lünk van, ahogy éljük az egyházat.
Hogyan folytatódott tovább a munka?
A Missziói Bizottság gondozásában már 
korábban beindult a missziói stratégiaal-
kotás munkája. A Zsinat felkérte az EJB-t 
és a Missziói Bizottságot, hogy kapcsolja 
össze munkáját. Missziói napokat szer-
veztünk a 28 témakör megvalósításának 
kidolgozására, bevonva kb. 120 munka-
társat a munkába. Országos imádságra 

hívtunk a Reformátusok Lapján keresztül 
a 28 témakör alapján.
Hol tartunk most?
A zsinat a cikluszáró ülésén egyhangúlag 
elfogadta egyházunk megújulásához vita-
anyagként az EJB által megfogalmazott: 
„Párbeszédben a jövővel” című 60 oldalas 
anyagot. Az EJB küldetését teljesítette, 
ezért azt a zsinat megszüntette. A feladat 
és az anyag további gondozására egy ad-
hoc bizottságot hozott létre.
Köszönjük a beszélgetést. Egy zsinati 
ciklus lezárult, de munkáljuk tovább 
egyházunk megújulását mindannyian 
imádságos lélekkel.

Szerkesztőség

Gyermekórások karácsonyi műsora…

a fél 9-es istentiszteleten

a fél 11-es istentiszteleten
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„Emlékezz vissza az egész útra…” (5Mózes 8,2)

Fontos megemlékeznünk évfordulóinkról. 
Megállni az időbeli mérföldköveknél, 
hogy visszatekinthessünk, 
ünnepelhessünk, és talán 
új erőt is gyűjthessünk 
további életünkhöz a 
magunk és társaink 
tapasztalataiból. Ezt 
az igazságot ismerte 
föl egykori bibliais-
kolás társunk, és ahogy 
befészkelte a gondolat magát a 
szívébe, attól kezdve kitartóan ügyködött 
az „osztálytalálkozó” megszervezésén. 
Kis csapat alakult, és a régi dokumen-
tumok alapján nekiláttunk megkeresni a 
hajdani bibliaiskolásokat. Volt, hogy csak 
a vasárnapi istentiszteleten kellett megszó-
lítanunk a velünk konfi rmált társunkat, de 
volt, akinek külföldön sikerült a nyomára 
bukkanni.  Végül tizenheten gyűltünk 
össze – ki közelebbről, ki az ország tá-
voli pontjáról érkezve – egy novemberi  
délutánon, hogy a meghívó invitálásának 
engedve „…együtt emlékezzünk és hálát 
adva megosszuk egymással életünk elmúlt 
20 évének eseményeit…”

Bibliaiskolások 20 éves találkozója
Először rövid áhítat hangzott az alka-
lomhoz különösen kapcsolódó Mózes 

V. könyve 8. rész alapján. 
Az oszálytalálkozókon 

megszokott vidám zsi-
bongás elcsendese-
dett, ahogy egymásra 
fi gyeltünk és hallgat-
tuk a különböző tör-

téneteket, örömöket, 
bánatokat, sikereket és 

nehézségeket. Nagyon jó volt 
ennyi idő távolából újra összegyűlni és 
érezni az összetartozást, aminek egyetlen 
igazi forrása a közös hitünk.  Hiszen olyan 
különböző élethelyzetekből érkeztünk 20 
évvel ezelőtt a bibliaiskolába, és az élet 
sokakat messze sodort a gyülekezettől, de 
közös reményünk, hogy mindnyájunk útja 
ugyanoda vezet, mindnyájan egy irányba 
haladunk, ahová Pál apostol is:
„…egyenest a cél felé, Isten mennyei 
elhívásának a Krisztus Jézusban adott 
jutalmáért.” (Filippi 3:14) 

Győriné Tóth Edit az 1994/95 évi felnőtt 
bibliaiskola hallgatója

Szenteste a templomban Szilveszter az átriumban
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Az egyházi tisztújításról

Az egyházkerületi és egyházmegyei tiszt-
ségviselőink hat évre szóló megbízatása 
2014 végével lejárt. A választáshoz elő-
ször meg kellett állapítani a különböző 
méretű gyülekezetek szavazatértékét. 
Majd imádságos lelkülettel a presbité-
riumok is átgondolták az előttük álló 
feladatokat és a szóba jöhető személyeket.
Dr. Bölcskei Gusztáv kitöltötte püspö-
ki szolgálatában a törvényünk szerint 
maximálisan lehetséges három ciklusát. 
Dr. Imre Sándor eddigi egyházkerületi 
főgondnok és Dr. Arday András egyház-
kerületi világi főjegyző pedig nem vállalt 
már újabb ciklusra jelölést.
A Tiszántúli Egyházkerületben 9 egy-
házmegyénk van. Minden egyházmegye 
jelöltállító közgyűlést tartott. Püspöki 
tisztre minden egyházmegyében bő-
ségesen érkeztek ajánlások Dr. Fekete 
Károly rektorra (Debreceni Hittudomá-
nyi Egyetem), több egyházmegyében is 
szép számmal Vad Zsigmond esperesre 
(Debreceni Református Egyházmegye), 
és néhány egyházmegyében még Püski 
Lajos lelkészre is (Debrecen-Nagyerdei 
Református Egyházközség). A két utóbbi 
nem vállalta a jelölést.
Így mind az egyházkerületi, mind az 
egyházmegyei tisztségekre végül egyes 
jelölés alakult ki, amely szerint a több mint 
négyszáz tiszántúli gyülekezet szavazatai 
alapján a következők kaptak szolgálati 
megbízatást:
Tiszántúli Református Egyházkerület:
Püspök: Dr. Fekete Károly
Egyházkerületi főgondnok: Dr. Adorján 
Gusztáv (nyíregyházi főorvos)
Egyházkerületi lelkészi főjegyző: 
Derencsényi István (Debrecen Kossuth 
utcai gyülekezet lelkésze)

Egyházkerületi világi főjegyző: Molnár 
János (Berekfürdői Megbékélés Háza 
igazgatója)
A Debreceni Református Egyházme-
gye vezetésében nem történt személyi 
változás:
Esperes: Vad Zsigmond 
(Debrecen-Nagytemplomi lelkész)
Főgondnok: Dr. Csabina Sándor 
(Debrecen-Nagytemplomi gondnok)
Lelkészi főjegyző: Ferenczi Pál 
(Hajdúszováti lelkész)
Világi főjegyző: Tasi Sándor (Debrecen-
Kerekestelepi gondnok)
Egyházmegyénk közössége megválasz-
totta még zsinati és egyházkerületi képvi-
selőit, megyei lelkészi-világi tanácsosait, 
szakelőadóit és további tisztségviselőit. 
Gyülekezetünkből, különböző tisztségek-
re: Tóth Lászlónét, Dr. Bohátka Sándort, 
Püskiné Szécsi Juditot és Püski Lajost 
választották meg.
Legyen Urunk áldása a különböző tiszt-
ségekben tovább szolgáló és az újonnan 
megválasztott testvéreink életén és szol-
gálatán, hogy egyházunk megújulásának 
Isten iránt engedelmes munkálóivá lehes-
senek a gyülekezetekkel együtt.

Szerk.

Szeretettel   hívjuk
ünnepi püspökszentelő ünnepi püspökszentelő 

istentiszteletreistentiszteletre

2015. január 24-én, délelőtt 10.30-kor 
a Nagytemplomban 

Egyházkerületi Közgyűlés keretében
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23. évfolyam 1. szám                         Megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:         11738008-20012917
Gyülekezeti honlapunk címe:          www.refnagyerdo.hu

Jézus így szólt hozzá: „Adj innom!”  (Jn 4,7)

Információ

Gyülekezeti honlapunk címe, melyen a 
Szivárvány is megtalálható: 

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

Kórházlelkészek:
Kenézy Kórház – 511-777/1943
Klinika – 319-057
Európa Rádió  –  94,4 MHz

Imádkozzunk…

 hogy tudjuk letenni terheinket,
 egyházunk megújult vezetéséért.

Hírek

  Imahét a krisztushívők egységéért, 
2015. január 18-25, minden nap 17 órakor:

18. vasárnap, Görög Katolikus Temp-
lom, Igét hirdet: Jenei Zoltán ref. lp.
19. hétfő, Evangélikus Templom,  Igét 
hirdet: Szakács György ref. lp. 
20. kedd, Kistemplom, Igét hirdet: Dr. 
Krakomperger Zoltán r.k. plébános
21. szerda, Szent Anna Római Katolikus 
Székesegyház, Igét hirdet: Dr. Fekete Ká-
roly ref. püspök
22. csütörtök, Szabadságtelepi Református 
Templom, Igét hirdet: Fekete András g.k. 
főesperes.
23. péntek, Baptista Imaház, Igét hirdet: 
Dr. Khaled A. László met. lp.
24. szombat, Szent Család Római Kato-
likus Templom, Igét hirdet: Réz-Nagy 
Zoltán ev. lp.
25. vasárnap, Református Nagytemplom,  
Igét hirdet: Bosák Nándor rk. püspök

Az ökumenikus imahét perselyadományát a 
kárpátaljai egyházak támogatására ajánljuk 
fel.

  Ételosztás hajléktalanoknak február 
14-én, a különböző szolgálatokra jelentkezni 
lehet.

  Nyári gyülekezeti többgenerációs 
nagytáborunk Sátoraljaújhelyen: 2015. 
július 13-19.
 Közös játékkal egybekötött családi isten-
tisztelet lesz január 25-én 3 órakor.
 Ismerjük meg egymást – szeretettel hív-
juk,  február 1-én vasárnap 4 órára, közös te-
ázásra és beszélgetésre azokat, akik az elmúlt 
évben kezdtek el járni gyülekezetünkbe.


