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Táborozzunk újra együtt!

Arcok a 2006-os sátoraljaújhelyi táborból
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Az Újvilág és régi kérdéseink (5.)

A gyülekezeti infrastruktúráról

Egyházközségünk vezető lelkésze az Egye-
sült Államokban járt, és az ott teológiai 
ösztöndíjjal tanuló Dániel fi a segítségével 
három hétig tanulmányozta 13 gyülekezet 
életét, missziós szolgálatát, meglátogatva 
10 különböző istentiszteletet, és konzul-
tációt folytatott 11 gyülekezet vezetőivel. 
Most cikksorozatban osztja meg, az álta-
lános bevezető után, 6 témakörbe sűrítve 
tapasztalatainak egy részét olvasóinkkal. 
(Szerk.) 

Isten nincs kötve a templom falaihoz, 
de a gyülekezeteknek szüksége van a 
közösségi életük különböző alkalmaihoz 
célszerűen megtervezett és felszerelt épü-
letekre is. Ugyanakkor egy jól felszerelt 
épület, mivel csak eszköz, még nem jelent 
automatikusan élő gyülekezetet is.  
A korai keresztyénségnek eleinte nem vol-
tak saját épületeik, hanem magánháznál, 
bérelt helyen, vagy máshol gyülekeztek 
össze. Az államvallásként kötelezett ke-
resztyénségnek más épület igényei voltak, 
mint a valóban hitbeli meggyőződés alap-
ján szerveződő mai közösségeknek. Sok 
gyülekezet nálunk sem tud mit kezdeni a 
célszerűtlen és drágán fenntartható régi 
épületével.
Gyülekezetünk a diktatúra nyomására 
elvesztette egykori nagy templomát, most 
viszont kedvező, de felelős helyzetben 
vagyunk, hiszen közösségi életünk mai 
igényeihez tervezhetjük épületeink bő-
vítését. Ezért nagyon fi gyelmesen tanul-
mányoztuk – mint  70 évvel korábban az 
Egyetemi templom szellemi atyja, Csikesz 
Sándor teológiai professzor is – az ameri-
kai gyülekezetek infrastruktúráját.

Jártunk neogótikus katedrálisban, a kiván-
dorolt magyarok 100 évvel ezelőtti élet-
stílushoz épített templomaiban, istentisz-
teleti célra bérelt és használt színházszerű 
nagytermekben, de minket az utóbbi fél 
évszázadban épített és bővített gyülekezeti 
komplexumok érdekeltek most a legjob-
ban. Mindegyik épület nagyon kedves 
használóinak, de nem biztos, hogy ma is 
ugyanolyat építtetnének.

Tanulságok:
• A templom évszázadokig a település 
(egyik) legnagyobb épülete volt, több, 
napjainkban már nem szükséges világi 
funkcióval, pl: a torony harangokkal, órá-
val, tűzőrségre alkalmas kerülővel. 
• Egy templom tatarozási költségeinek 
felét a torony viszi el, és gyakran a mis-
szióra nem marad pénz.
• Az amerikai újabb alapítású gyüleke-
zetek arra költenek csak pénzt, ami való-
ban szükséges, és missziói szempontból 
hasznos, pl. tornyot legfeljebb jelképeset 
építenek, de felszerelik épületeiket a leg-
korszerűbb technikával (stúdió, hangosí-
tás, vetítés, fűtés, szellőztetés stb.).
• Pénzüket inkább az emberekbe fektetik, 
mint az épületekbe, vagyis sokat költenek di-
rekt misszióra belföldön és külföldön is.

Konyha, Christ Church of  Oak Brook
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Ifi terem, Grace Church of  DuPage

Az Újvilág és régi kérdéseink (5.)

• A gyülekezetük nevét sok helyen 20-30 
centis betűkből álló felirattal teszik jól 
láthatóvá.
• A közösség építésének segítésére a 
templom és a többi terem, irodák és egyéb 
helyiségek hatalmas előtérből közelíthe-
tők meg (ahol információs pult is van).
• Templomaikban elöl van egy néhány 
lépcsőnyi magasságú, többfunkciós, szín-
padszerű terület zenekarnak, kórusnak, 
igehirdetőknek és egyéb műsoroknak.
• Mozdíthatatlanul beépített szószék 
nincs, esetleg mozgatható kis állvány.
• A templompadló a hátsó sorok felől eny-
hén lejt, hogy jól láthasson mindenki.
• Több helyen nem hagyományos moz-
díthatatlan padok vannak, hanem kár-
pitozott, egymáshoz sorba kapcsolható 
székek, ahol az ülés alatt van hely pl. 
énekeskönyveknek, bibliáknak és egyéb 
szóróanyagoknak. De a hagyományos 
templompadokban is hasonlóan elhelyez-
hetők a missziós anyagok.
• A projektor (bibliai részlet, prédikáció-
vázlat, énekszöveg kivetítéséhez) termé-
szetes tartozéka a templombelsőnek.
• A mi gyülekezetünkhöz hasonló nagy-
ságú gyülekezetben legalább 6-8 különbö-
ző nagyságú terem áll rendelkezésre.

• A gyermekek termeiben a díszítés és 
az eszközök is a gyermekmunkát szol-
gálják.
• Más termek pedig csak az ifjúsági 
csoportoknak vannak berendezve (hang-
szerek, csocsó, fotelek stb).
• A termek mérete a mozgatható falakkal 
ügyesen változtatható.
• Saját, akár több száz embert is kiszolgá-
ló hivatalos konyhájuk van, és nagytermük 
is a közös étkezésekre, rendezvényekre.
• Az adminisztrációhoz több iroda áll 
rendelkezésükre, és ezeken kívül minden 
lelkésznek van külön egy kis szobája a 
munkához és a lelkigondozáshoz.
• Könyvtár, szertár és ehhez hasonló 
funkciójú helyiségek természetes módon 
rendelkezésre állnak.
• Az amerikai életstílusból adódóan a 
templomok körül hatalmas autóparkolók 
vannak.
• Általánosan jellemző, hogy épületeik 
kialakításánál nagyon fontosnak tartják 
a funkcionalitást, a célszerűséget és a 
missziói szempontokat.
(Folytatjuk!)    

Püski Lajos

Hitoktatói előkészítő terem, 
Wheaton Christian Reformed Church
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Táborozzunk…

…legalább 300-an, amikor kicsik, hittano-
sok, ifi sek, fi atalok, családok, középkorúak 
és idősebbek is, együtt töltenénk el egy 
szép csendeshetet. 
Helyszín: Sátoraljaújhely. A Zemplén 
keleti oldalán 280 méter magasságban 
lévő Várhegy Üdülő.  
A csendeshét célja, tartalma: hitbeli 
erősödés, gyülekezetépítés, lelki-testi fel-
frissülés. A délelőtti énektanulás és közös 
bevezető után most is szeretnénk az igei 
kiscsoportos foglalkozások és közös lelki 
beszélgetések meghittségét megtartani. 
Más programok pedig segítenék gyü-
lekezetünk különböző korosztályainak, 
rétegeinek egymás jobb megismerését. 
Délutánonként a spontán szerveződő 
csoportokban nagyszerű kirándulás, sport, 
játék, kézműves program, vetélkedő, 
strandolás a tábor úszómedencéjében, az 
új kápolnában pedig az elcsendesedés 
lehetséges. Esténként áhítat és közös 
éneklés lesz mindenkinek a városi temp-
lomban.
Ideje: Július 9-15, hétfőn reggeltől va-
sárnap estig.
Elszállásolás: A 6 ágyas iker-szobákban, 
és az egyik épület 2-4 ágyas szobáiban. 
A kisgyerekeseknek szánt Hotel épületét 
leszámítva, a többi ház lakóinak külön 
épületben van a hideg-melegvizes zu-
hanyzó, valamint a WC. A vizesblokkok 
felújítása befejeződött. Az épületek közel 
vannak egymáshoz, és a táboron belül 
nincs szintkülönbség.
Étkezés: Reggeli, ebéd és vacsora a tábor 
területén lévő konyha szép ebédlőjében 
lesz.
Utazás: Hétfőn reggel Debrecenből va-
lószínűleg a 7:34-kor induló vonattal, 
melyen külön és közvetlen kocsikkal, 

átszállás nélkül utazunk Sátoraljaújhelyig, 
és ott külön autóbuszok visznek fel az 
üdülőbe. Hazaérkezés vonattal vasárnap 
este 19:26-kor. 
A hét nap költsége (szállás, étkezés, 
közös költség): felnőttnek: 24.500.- Ft, 
diáknak: 23.500.- Ft. Általunk adott ked-
vezmény miatt, a még nem iskolásnak: 
16.000.- Ft. 
Ehhez jön még a vonat és külön buszok 
díja: a változó tarifák, kedvezmények 
miatt később tudjuk csak közölni. 
A most konfi rmáló fi ataljaink 10 000 Ft 
missziói támogatást kapnak gyülekeze-
tünktől. A tábor üdülési csekket elfogad 
fi zetőeszközként (érdeklődni: Péterfi a u. 
2. tel: 320-853.)
A jelentkezőknek május 30-ig a részvé-
teli díjból előlegként 10.000.- Ft-ot, a 
többit pedig legkésőbb az indulás előtti 
hetekben itthon kell befi zetniük a lelkészi 
hivatalban.
Aki anyagi gondok miatt nem tudna 
eljönni, kérjük, személyesen jelezze a 
lelkipásztoroknál, hogy valami segítséget 
próbáljunk szerezni és adni. Akinek anyagi 
lehetősége van, és ezért hálás az Úrnak, 
juttassa el másokat segítő adományát a 
lelkészi hivatalba. Ez a testvéri szeretet 
segített el tavaly is többeket csendeshe-
tünkre. Reméljük idén is így lesz.
Később a tudnivalókról még írásos tájé-
koztatást adunk. 
Imádságos szívvel készüljünk mindannyi-
an, hogy megtapasztaljuk Urunk áldását és 
egymás szeretetét.

Püski Lajos, lelkész

Az egyház erejének kútforr ása a 

krisztusi közöss ég. (C.H. Spurgeon)
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A rozsdás fazékról
– Kovács Tibor szolgálata, Alcsút, 1951. április 10. –

„Nem ment le róla az ő sok rozsdája… 
többé meg nem tisztulsz.” (Ez. 24,12-13)
Kedves Testvéreink! Fenti Ige számunkra 
is ítélő fi gyelmeztetésével hadd szolgál-
junk ez alkalommal.
Csak a nemes fémek nem rozsdásodnak, 
de mi nem vagyunk nemes fémek, még ha 
az Úr olaját is hordozzuk már életünkben. 
Napról-napra ki vagyunk téve a rozsdáso-
dás veszedelmének. Nem lehet mosogatás, 
súrolás nélkül élni edény-életünket egyik 
napról a másikra. A rossz háziasszonyok 
szokták a mosogatást halogatni. Különö-
sen vigyázz életed rozsdafoltjaira: állan-
dóan visszatérő bűneidre, kísértéseidre, a 
„természetedre”, ahogy szoktad enyhítve 
emlegetni a dolgot. Jaj, ha a rozsda egé-
szen átjárja az edény anyagát, ha hibáink 
bevett szokásokká, életstílussá lesznek, 
ha az Úrnak rá kell mondania: ezekből 
„többé meg nem tisztulsz” csak tűzön 

Talán veled is úgy történt, 
mint ezzel az oktalan állattal. 
Ösztönei nyomán elindult egymaga, 
hogy egyedül gyorsabban érjen 
a forráshoz, 
zavartalanabbul legelhessen. 
Ám egyszer csak ijedten szimatolt bele 
a levegőbe, 
nyugtalanul kapkodta fejét, 
hangosan bégetni kezdett. 
Társakat keresett. 
Most már szüksége lett volna rájuk: 
hiányzott az akol melege, 
és az éjszaka oly sötét volt és hideg. 
Talán a farkas is lesben áll. 
Talán te is így indultál el, 
könnyű szívvel, 

keresztül (12.b. v.). Igen, egyszer majd 
leolvasztja ezt a rozsdásodásra hajlamos 
edényt rólunk az Úr, és újat ad, tisztát, 
ragyogót, méltót a Lélek hordozására, 
de addig is nagyon vigyázni kell, mert 
az átrozsdásodott edény kilyukad, és 
kifolyhatnak rajta az égi áldások. Milyen 
rozsdafoltodra akar most rámutatni az Úr: 
türelmetlen, durva, ideges természetedre, 
talán engedékenységedre, gyávaságodra, 
érzékenységedre, nagyító, hazug termé-
szetedre, felelőtlenségedre… Ezek közül 
egy is, ha elhatalmasodott rajtad, elég, 
hogy megrontsa szolgálataidat. Ha most 
rámutatott valamelyikre az Úr, bizonyára 
ki is akar tisztítani belőle. „Természeti 
adottságaink” ne nevetség, de tisztogatás 
tárgyai legyenek. Engedd át magad egy 
nagy mosogatásra, amíg nem késő.
Az Úr tegyen mindnyájunkat késszé erre 
a tisztogatásra!

egymagad. 
Elszakítottál kapcsolatokat, 
széttéptél baráti szálakat, 
névtelenségbe akartál burkolózni. 
Visszautasítottad mások közeledését, 
büszke, öntudatos, végre felnőtt 
emberként akartál élni. 
Függetlenedve emberektől - és Istentől is. 
Ám egyszer csak ráébredsz 
otthontalanságodra, gyökértelenségedre. 
Elvesztél. 
A tátongó szakadék szélére kerültél. 
Úgy érzed, nincs menekvés. 
De fi gyelj csak! 
Léptek közelednek feléd, ismerős léptek. 
Valaki szólongatva keres téged. 
Figyelj.

Fabiny Tamás:  Az elveszett juh
(Lk 15,1-7)
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Adventi teaház Gyerekek karácsonyi műsora

Teaház adventi vására

Betlehemes a szolnokiak előadásában

Gyülekezetünk életét először színesítette 
efféle program egy sötét téli estén. 
December 2-án, szombaton hangulatos, 
karácsonyi fények, gyertyák, fenyőillat 
és halk zeneszó mellett gyűlhettünk össze 
kicsik és nagyok a gyülekezeti házban egy 
fi nom tea és keksz mellett kötetlenül be-
szélgetni, a gyerekekkel társasjátékozni. 
Több mint 15 különböző teából lehetett 
választani a rumos-narancsos Hópelyhek 
Tánca elnevezésűtől kezdve, a banános-
cseresznyésen keresztül a gyógyteákig. 
A kiszolgálás különleges volt, hiszen 
Kovácsné Katán és lányán, Gyöngyön 
kívül a Fébé Ifi  tagjai gondoskodtak fehér 
kötényükben arról, hogy mindenki elége-
dett legyen. 
A kisteremben a teaházzal egyidőben ka-
rácsonyi vásárt tartottunk, ahol nagyszerű 
könyveket, kerámiákat és bőr dísztárgya-
kat lehetett vásárolni.
Köszönjük a szervezők és segítők fáradt-
ságát! Egy nagyszerű estét szereztetek 
nekünk, várjuk a folytatást február 10-én 
délután!

Csinády Melinda

December 17-én, vasárnap a gyülekezet-
hez tartozó gyermekek három különböző 
csoportja fél 9-kor, fél 11-kor és délután 
3 órakor karácsonyi műsorral szolgált. 
Az alkalmakon összesen több mint 100 
gyermek állt a gyülekezet elé. 
A vasárnapi négy gyermekórás csoport 
tagjai a délelőtti két istentiszteleten sze-
repeltek. Mindkét alkalommal más-más 
színdarabbal készültek, és heteken át 
próbáltak nagy szorgalommal a közössé-
günkhöz tartozó gyerekek. Délután pedig 
a Családi Istentiszteleten az önkormány-
zati iskolákba járó hittanosok műsorát 
láthatták a szülők és az érdeklődők. Ez 
az alkalom minden évben különleges és 
izgalmas, hogy mindenki itt tud-e lenni. 
Bár egy-egy műsor szereplői ugyanabba 
az iskolába járnak, mivel azonban külön-
böző évfolyamok tanulóiról van szó, nincs 
alkalom a közös próbákra. Mindhárom 
alkalmon különböző karácsonyi jelenetek, 
versek, énekek hangoztak el.
A gyerekek ajándékcsomagocskát kaptak, 
amelyben gyümölcs, édesség és a gyüleke-
zet asszonyai által sütött mézes volt. 
Minden közreműködő szolgálatát kö-
szönjük!

Csinády Melinda
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Gyermekeknek

Kisfi ú a járdaszélen
Évekkel ezelőtt, egy nagypénteki napon 
történt. Gyesen voltam otthon második 
gyermekemmel, nagy békességben, 
nyugalomban éldegéltünk Debrecen 
melletti, józsai családi házunkban. Fiam 
2. osztályos kisiskolás volt, Debrecenbe 
járt iskolába, de még nem közlekedett 
önállóan, hanem az apukája hozta, vitte. 
Most azonban férjem külföldre utazott, 
ezért Marcinak egyedül kellett hazajönnie 
az iskolából. De nem jött. 4 óra, 5 óra, még 
mindig nem jött. Mondjuk, ha ott maradt 
a napköziben, utána még elbeszélgettek, 
mondjuk, lekéste a buszt. Jó, akkor most 
már biztosan jön nemsokára. Először is 
lekeverek neki egyet, hogy pont most 
őrjít meg, amikor férjemet is várom haza 
Olaszból, vacsorát kell készíteni, mindent 
elrendezni, hogy szép legyen az édes 
otthon.
6 óra. Még mindig nem jön. Kiállok az 
ablakba, onnan nézem, hogy jön-e. Belém 
hasít, hogy nagypéntek van. Isten ezen 
a napon adta fi át értünk, közel kétezer 
évvel ezelőtt. Ó, Uram, bocsáss meg, 
én ezt nem tudnám megtenni. Istenem, 
micsoda áldozatot hoztál értünk! Most 
jobban értem! Térdre borulok az egykori 
hatalmas nagypéntek előtt. Segíts, hogy 
hazajöjjön a fi am! Nem pofozom meg, 
hanem össze-vissza csókolom, csak hadd 
jöjjön haza!
Fél hét. Megjött férjem Olaszból. Erőlte-
tetten mosolygok, kérdezem, hogy s mint 
mentek a dolgok. Eltelt még egy negyed-
óra. Egyszer csak megkérdezi:
– Hát Marci hol van?
– Még nem jött haza az iskolából.
– Hogyhogy? – ugrott fel férjem az 
asztaltól.

– Nem tudom – mondtam, akkor már 
szabad folyást engedve könnyeimnek és 
kétségbeesésemnek.
Férjem azonnal kocsiba ült, és bement 
Debrecenbe. Ott találta Marcit a busz-
megállóban, a járda szélén ülve. 7-kor 
már otthon voltak. Micsoda boldog vi-
szontlátás!
Kiderült, hogy elvesztette a pénze felét. A 
maradék pénz csak helyi buszra volt elég. 
Ezért elment a nagymamához, hogy pénzt 
kérjen a vidéki buszra. De nagymama 
nem volt otthon, mert nagypéntek lévén, 
templomban volt. Akkor fi am elment a 
barátjához, hogy tőle kérjen, buszjegyre 
valót. Neki nem volt, ezért vártak, hogy 
hazajöjjenek a szülők. Nem jöttek. Végül 
kisfi am elindult a józsai buszmegállóhoz, 
hogy majd csak lesz valahogy. Lett. Jött 
az apukája.

Gellénné Kálmánchey Márta



„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62,6)

Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele
4032 Debrecen, Bolyai u. 25. Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos, lelkipásztor
Fejléc:       Betűvető Bt.                 Tördelés: Bene Lászlóné
Nyomda:   REXPO Kft.                 Készült 550 példányban
15. évfolyam 2. szám, megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:         11738008-20012917

(vasárnaponként 5 órakor) 
Febr. 11. Dóry Zsuzsa gordonkázik, 
Almási Kitti zongorázik.
Febr. 18. Karasszon Dezső orgonál.
Febr. 25. Fülep Máté énekel, Böszörmé-
nyi Judit zongorázik.
Márc. 4. Bessenyei Mihály orgonál.
Márc. 11. Fekete Nándor orgonál, Pallagi 
Teréz fuvolázik.

Zenés áhítat

Gyülekezeti honlapunk címe, melyen a 
Szivárvány is megtalálható: 

www.refnagyerdo.hu

Kórházlelkészek:
Kenézy Kórház – 511-777/1943
Klinika – 411-600/4978 (üzenetrögzítős)
Méliusz Református Rádió – 88 MHz-en 
URH sávban városon belül 

Információ

Hírek

 Teaház február 10-én, szombat délután  
fél 5-kor a gyülekezeti teremben.

 Hajléktalanoknak főzés február 10-
én, szombaton.

 Filmklub február 24-én, szombat, 6 
órakor a gyülekezeti teremben.

 Úrvacsorai előkészítő alkalmak lesz-
nek febr. 21-24, szerda és szombat között 
5 órától. 

 Úrvacsorás istentisztelet febr. 25-én, 
vasárnap fél 9-kor és fél 11-kor a temp-
lomban. 

 Családi istentisztelet lesz febr. 25-én 
vasárnap délután 3 órakor hittanosoknak 
és szüleiknek a templomban.

 Gyülekezeti többgenerációs nagy-
táborunk Sátoraljaújhelyen lesz július 
09. hétfő reggeli indulással – július 15. 
vasárnap esti haza érkezéssel. Részletes 
információk újságunk jelen számában.  

1% + 1%

Az egyik 1% átutalásához Református 
Egyházunk technikai száma: 0066.

A másik 1% átutalásához “Alapítvány a 
Debrecen-Nagyerdei Egyházközségért és 
Ifjúságáért” adószáma: 18545269-1-09.

 a hajléktalanokért,
 gyülekezeti kiscsoportjainkért,
 a gyülekezeti nagytáborért.

Imádkozzunk…


