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Az Úrréti új közösségünk számára vásároltuk meg ezt a Vezér utcai ingatlant
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2016. dec. 5. A Nagyerdei Presbitérium 
megfogalmazta egy új gyülekezet alapí-
tására vonatkozó szándéknyilatkozatát a 
reformáció 500. évfordulójához kapcso-
lódva. Előkészítő megbeszélések sora 
zajlott a helyszín, az anyagi, a személyi, 
a támogatói és egyéb kérdésekről. 
Támogatók öt évig fokozatosan csökkenő 
mértékben: Tiszántúli Ref. Egyházkerület 
most még évi 2 millió, Debreceni Ref. Egy-
házmegye 1 millió, Amerikai Ref. Egyház 
2 millió, Nagyerdei Ref. Egyházközség 
mint alapító most évi 2 millió forinttal, 
továbbá más önkéntes adományozók. 
2017. szept. 1. Püski Dániel beosztott 
lelkész és másfél évre Dr. Ittzés Dávid 
missziói munkatárs szolgálatba állítása. 
Vasárnapi előkészítő alkalmak, Árpád 
Vezér Általános Iskola aulájának és két 
termének bérlése, eszközök beszerzése.
2018. febr. 18. óta minden vasárnap van 
istentisztelet, és elkezdődött a kiscsopor-
tok fokozatos kialakítása is.
2018. november végétől a Vezér utcán 
egy lakás bérlése irodai és egyéb missziói 
feladatok számára.
2018-ban a Tiszántúli Református Egy-
házkerület egyházi ingatlanok felújítására 
és fejlesztésére jelentősebb állami támoga-
táshoz jutott. Ebből, sok más gyülekezet 
mellett, mi is részesülhettünk az Úrréti 
missziós céljaink segítésére 55 millió 
forint erejéig.
2018 őszén Presbitériumunk döntött a 
Vezér utca 2. szám alatti (részben már 
eddig is bérelt) ingatlan 60 millió forintért 
történő megvásárlásáról. A kulcsátadás 
december végén megtörtént. 
Köszönet az eladónak nagyvonalú, kész-
séges, missziós célunkkal egyetértő és így 
együttműködő szándékáért.

Ingatlanvásárlás az Úrréti közösségünknek

Ez az épület két szintes, összesen 180 m2, 
mely egy 455 m2 telken található. A tetőtér 
alkalmas szolgálati lakásnak. A földszinten 
átalakítás után lenne egy 36 m2 -es terem, 
valamint iroda, vizesblokk és kis konyha.
Hiányzik még tehát a kapott támogatáson 
túl 5 millió forint a vételárból és kb. 3 
millió forint kellene még az átalakításra, 
berendezésre.
Ha majd elértük, hogy az Úrréti közössé-
günk önálló, Missziói Egyházközséggé 
válhat, akkor mi, az alapító Nagyerdei 
Egyházközség nekik ajándékozzuk ezt 
az ingatlant.
Meghirdetjük az adakozást ezen ingat-
lan megvásárlására, átalakítására, beren-
dezésére. Befi zethető személyesen, csek-
ken, átutalással, ráírva, hogy „ingatlanra”. 
Reméljük, hogy a szükséges legalább 8 
millió forintot a Nagyerdei Gyülekezet 
és az Úrréti közösség együtt, Isten iránti 
hálás szívvel, az elkövetkező hónapokban 
össze tudja adni. 
Bátorítson bennünket ebben a nagy misz-
sziói kihívásban Dávid király szava és 
példája (1Krón 29,3): „Van még birto-
komban arany és ezüst, és mivel szeretetet 
érzek Istenem háza iránt, adok Istenem 
házára azon felül, amit eddig szereztem 
a szent házra.”

Püski Lajos

KulcsátadásKulcsátadás
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A gyülekezet ifi sei idén is meglátogatták 
a Kenézy Kórház néhány osztályát, hogy 
énekléssel vigyék közéjük a karácsony 
üzenetét. 
Sokaknak már rendszeres program ez a 
karácsony előtti napokban. 
De a fi atalabbak közül többen először 
voltak jelen, ők így nyilatkoztak az 
alkalom után:

Burzán Anna:
Örülök hogy el tudtam jönni, ez volt az 
első alkalom hogy mentem. Nagyon jó 
volt látni, hogy a betegek örülnek nekünk 
és vidámak lesznek. Nagyon meghatott.

Lengyel Abigél:
A kórházi éneklés nagyon tetszett, jól esett 
látni az időseken, hogy hálásak, amiért 
lehetőségük nyílt így ünnepelni. 
A dalok nagy része mindenki számára 
ismert karácsonyi ének volt. 
A társaság klassz volt, és jó volt az 
embereket boldognak látni. 

Burzán Lilla:
Nekem nagyon tetszett, legközelebb is 
biztos fogok menni. 

Hálaadás 2018-ért

(folytatás)
Gyülekezetünkben a 45 megkeresztelt kö-
zül négyen voltak felnőttek. A 42 konfi r-
mált között pedig 14 felnőtt is csatlakozott 
gyülekezetünkhöz. Házasságkötésére 23 
pár kérte Isten áldását. Isten igéje hirdet-
tetett vigasztalásul 56 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, 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, de keressük az új utakat, módszere-
ket is. Feladatunk megtartani mindenben a 
szeretetet és a lényegi dolgokban a testvéri 
egyetértést.

Püski Lajos

Kántálás
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Érted is, amit olvasol? (2)  Az Ószövetség szövege

(Dr. Németh Áron gyülekezeti hétvégén-
ken elhangzott előadásának szerkesztett 
változata. )

Az Ószövetség szövege először is kano-
nikus szöveg, Istentől ihletett, szent írás. 
A protestáns felekezetek csak azokat az 
ószövetségi könyveket tekintik a Szent-
írás részének, melyek a Héber Bibliában 
szerepelnek. A katolikusok által használt 
Ószövetség, mely a görög–latin hagyo-
mányt követi, ennél bővebb. Az ószövet-
ségi kánon nagyjából a Kr. u. 1. századra 
zárulhatott le, egy többlépcsős folyamat 
eredményeképpen. A héber kánon struk-
túráját – Tóra, Próféták, Iratok – nem 
vette át a keresztyénség, más sorrendben 
szerepeltetve a könyveket, a Történeti, 
Tanítói és Prófétai könyvek csoportjaiban 
rögzítette a kánonját.

Az Ószövetség szövegének vizsgála-
tánál meg kell említeni, hogy nagyobb 
részben héber és kisebb részben arámi 
nyelven íródott. Noha a bibliai héber nyelv 
a babiloni fogság után kiszorul a haszná-
latból és Jézus korában már holt nyelv, 
mégis „modern” abban a tekintetben, 
hogy betűjelölő írása, azaz ábécéje van. Ez 
nagyban megkönnyítette az ószövetségi 
iratok hagyományozását. 

Sajnos nincs autográf bibliai szöve-
günk, olyan ószövetségi könyv, mely a 
szerző eredeti példányában maradt volna 
ránk, csak viszonylag késői másolatok 
állnak rendelkezésünkre. A legrégebbi 
fennmaradt bibliai szöveg egy 11×39 
mm-es ezüstlemez, amelyen az ároni áldás 
szövegét találjuk (Kr. e. 7.), a legkorábbi 
teljes héber nyelvű Ószövetség-kéziratok 
pedig már a Kr. u. 10–11. század fordu-
lójáról valók. 

Az ószövetségi könyvek többszerzős 
alkotások. Ha egy-egy bibliai könyv kö-
tődik is konkrét, nevesített személyhez, 
számos más, névtelen szerző és szerkesztő 
ott lehet a szöveg mögött. És persze az sem 
ritka, hogy egy ószövetségi könyv szer-
zőjének/szerzőinek kilétét teljes homály 
fedi. Sok esetben hosszú, több évszázados 
szóbeli hagyománnyal is számolni kell, 
mielőtt írásban rögzült volna szöveg.

Az Ószövetség legkorábbi és legké-
sőbbi szövegének megszületése között kb. 
800 év telt el (Kr. e. 10. sz. – 2. sz.), a meg-
értésnek sokszor kulcsa lehet, ha datálni 
tudjuk a szöveget. Ekkora időintervallum 
alatt aligha keletkezhet teljesen homogén 
irodalmi alkotás. A sokféleségből adódóan 
ezért az ószövetségi könyveknek van egy 
belső dialógusa, olykor akár éles vita a 
könyvek között. A sémi gondolkodás sa-
játosságát is felismerhetjük ebben, amely 
– szemben a nyugati, görög gondolkodás-
sal – nem abszolút igazságban gondolko-
dik, a megismerés nem a formális logika 
mentén történik, hanem akár egymásnak 
ellentmondó igazságok halmaza juttat el 
a végső felismerésekhez.
1) Történeti könyvek: Mennyiségileg ez 
a teljes Ószövetség fele (1Móz–Eszter), 
találunk benne 3000 éves szövegeket (pl. 
Bír 5), de viszonylag késői iratokat is (pl. 
1–2Krón). A történeti könyvek két uralko-
dó műfaja a mondák és a jogi szövegek. 
A narratívákban gyakori, hogy párhuza-
mos, olykor ellentmondó hagyományok 
rögzültek egymás mellett (pl. két eltérő 
teremtéstörténet). 

E könyvek értelmezésénél fontos kü-
lönbséget tennünk történelem és történet 
között. Vannak ugyan régészeti leletek, 
melyek igazolnak egy-egy bibliai ese-
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ményt vagy szereplőt, máskor azonban 
az archeológia teljesen kétségbe vonja a 
Biblia hitelességét. Azt mondhatjuk, hogy 
az ószövetségi történetek nem fi kciók, 
kötődnek történelmi eseményekhez, de 
céljuk nem a történelem adatolása, hanem 
az Istenről való beszéd. Izráel történetírása 
ezért inkább hitvallás. 
2) Tanítói könyvek: Nagy részük költői 
formában íródott. Korukat tekintve na-
gyon vegyes anyag, vannak köztük korai 
szövegek, pl. a királyság korából való 
bölcsmondások és zsoltárok, de kifejezet-
ten késői szövegek is a hellenizmus korá-
ból (pl. Jób, Prédikátor, tóra-zsoltárok).

A tanítói könyvek nem kizárólag, de 
döntően bölcsességirodalmi alkotások. 
Míg a görög fi lozófi a célja a valóság fo-
galmi megragadása és elméleti rendszerbe 
foglalása, addig a keleti bölcsesség tapasz-
talati tudás, hasznosítható életbölcsesség, 
mely az élet konkrét jelenségeinek meg-
fi gyelésén és összehasonlításán alapszik. 

Vannak témák, melyek iránt a böl-
csességirodalom nem mutat semmilyen 
érdeklődést (pl. Izráel története, prófétai 
hagyományok), egyes teológiai toposzok-
ra viszont kifejezetten nagy hangsúlyt 
fektet. Sokat foglalkozik a teremtés 
rendjével, nagy jelentőséget tulajdonít a 
(helyes) beszédnek, vizsgálja a bölcses-
ség és a törvény viszonyát, a tett és a sors 
összefüggéseit, Isten igazságosságának 
kérdéskörét. 
3) Prófétai könyvek: Létezik egy nagyon 
általános beszűkítő értelmezés, mely sze-
rint a prófécia a jövő titkainak felfedése. 
Ez csak részben igaz, hiszen a próféták 
elsősorban nem jövendőmondók, hanem 
igehirdetők. Prédikációik kiemelt témá-
ja Isten maga és a hozzá való hűség, a 

szövetség Isten és nép között. Ezen belül 
foglalkoznak kultuszkritikával és társada-
lomkritikával. Természetesen a jövő felé is 
kitekintenek, amikor ítéletes próféciákban 
meghirdetik a közelgő büntetést (királyság 
vége, fogság), vagy üdvpróféciáikban 
megfestik a boldog jövő képét (a nép 
helyreállítása). 

Összehasonlítva az ókori Közel-Kelet 
más népeivel, azt mondhatjuk, hogy a 
prófétai könyv mint produktum egészen 
egyedi, izráeli képződmény. Izráelben 
ugyanis a prófétai igéket, mondásokat 
nemcsak archiválták, mint az Asszír 
Birodalomban, Mári városállamában. 
Izráelben az archiváláson túl tovább alakí-
tották, aktualizálták a szövegeket, mígnem 
önálló könyvvé lettek. A hagyományozás 
folyamata egyben továbbírási és újraér-
telmezési folyamat is. A leírt próféciák 
így nemcsak számon kérhetőek, de újra is 
aktiválhatóak egy későbbi korban. 

Dr. Németh Áron

Mézes sütésMézes sütés

Ifi s karácsonyi vacsoraIfi s karácsonyi vacsora
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Szatmári kirándulás

 „Temetni akartak. Nem tudták, 
magok vagyunk.”

Ezt az ősi mexikói mondást küldték a deb-
receniek Nagygécnek, amely az 1970-es 
árvíz következtében elpusztult. Templo-
mát romjaiból 2015-ben állították helyre.
Többek közt ide igyekezett gyülekezetünk 
egy csoportja egy szatmári kirándulás 
keretében októberben – köszönet érte az 
egyre fogyatkozó létszámú szervezőknek.
Mielőtt elindultunk, Ady sorai jutottak 
eszembe: „Útra kelünk. Megyünk az Ősz-
be…” Hála Istennek, az időjárás kegyes 
volt hozzánk.
A szokásokat megtartva, megkértük az 
új résztvevőket, hogy mutatkozzanak be, 
azután a megyéről hallottunk egy átfogó 
ismertetést.
Csengeren szálltunk ki elsőként a buszból, 
megnéztük a református templomot, ahol 
a lelkész tartott egy rövid ismertetőt. Ez-
után a település központját jártuk végig, 
amelynek több épülete a hazai organikus 
építészet nagy mesterének, Makovecz 
Imrének a munkája. 
Ezt követően érkeztünk Nagygécre, amely 
a pusztító árvíz után szűk fél évszázadig 
aludta Csipkerózsika-álmát. A templom is 
megrongálódott, de 2015-ös felújítása óta 
Megmaradás Temploma néven turisztikai 
látványosság. Egy szép parkot alakítottak 
ki körülötte, amelyben 200 márványosz-
lopon 3100 magyar település üzenete ol-
vasható az utókor számára. Innen idéztem 
a címet. Emellett egy látogatóközpont és 
egy kilátótorony is őrzi a múlt emlékét. 
A felújított templomban – a karzattól 
a padokig, a szószéket, az úrasztalát 
díszítő csodálatos beregi keresztszemes 
hímzésig – minden kék színű. Itt tartotta 
mindnyájunk Laci bácsija (Dr. Ötvös 

László nagytiszteletű úr) az áhítatot. Ez 
más kirándulásokon a buszban hangzik el, 
de itt felemelőbb volt, személyesebbé és 
emlékezetesebbé váltak az elhangzottak.
Utunk következő állomása a cégény-
dányádi Kende-kúria volt, amely 1830-
ban épült klasszicista stílusban. A Kendék 
a Kölcseyekkel voltak rokonságban 
és jó barátságban. Ezt bizonyítja az az 
idézet is, amely a kastély kert felé néző 
tympanonján olvasható: „Alkota munkás 
kéz engem, S a szőke Szamosnak / part-
jain a költő lát vala s zenge felém: / Ház 
örökülj, s vidám békével tartsad öledben / 
gazdád, S gyermekeit, S hív unokái sorát.” 
(Czégény, 1833, Kölcsey)
A kastély a II. világháború után sok 
viszontagságon ment keresztül. Most 
felújították, szépen berendezték, látogat-
ható. Csodálatos parkja természetvédelmi 
terület. Fő ékessége egy közel 200 éves 
platánfa. A Hortobágyi Nemzeti Park egy 
kirendeltsége is itt található. Itt egy szobá-
ban különféle állatokkal és azok hangjával 
ismerkedhettünk meg.
Utolsó állomásunk Kállósemjén volt. Az 
itteni Kállay-kúria 1750 körül épült ba-
rokk stílusban. Most felújított állapotában 
a Kállay-család múltját, nevezetes tagjait 
mutatja be. Többek között Kállay Miklóst, 
aki 1942–44 közt miniszterelnök volt. Egy 
külön épületben festményeket láthattunk 
a XX. század első felének neves magyar 
politikusairól: Hóman Bálint, Klebelsberg 
Kuno, Tisza István, Teleki Pál, Horthy 
Miklós és családja stb. 
Az élményekben gazdag út során többen 
tartottunk tájékoztatást: Pető Hajnalka, 
Szabadi Imréné Etelka és jómagam.
Jó lenne, ha folytathatnánk hazánk meg-
ismerését ilyen utakkal!

Török Zsuzsánna
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Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele

4032 Debrecen, Bolyai u. 25.           Telefon: (52) 410-811

Felelős kiadó: Püski Lajos          Tördelés: Bene Lászlóné

Nyomda:  Litográfi a                          Készült 350 példányban

27. évfolyam 1. szám                         Megjelenik havonta

Egyházközségünk számlaszáma:         11738008-20012917

Gyülekezeti honlapunk címe:          www.refnagyerdo.hu

Imahét a krisztushívők egységéért
2019. január 20-27.

„Az igazságra, és csakis az igazságra törekedj!”
(5Móz 16, 18-20)

Január 20. vasárnap, 17.00 óra: Görög Ka-
tolikus Templom, Igét hirdet: Derencsényi 

István ref. lelkészi főjegyző

Január 21. hétfő, 17.00 óra: Evangélikus 
Templom, Igét hirdet: Dr. Krakomperger 

Zoltán rk. plébános

Január 22. kedd, 17.00 óra: Nagyerdei 
Református Templom, Igét hirdet:Palánki 

Ferenc rk. püspök

Január 23. szerda, 17.00 óra: Szent Anna 
Római Katolikus Székesegyház
Igét hirdet: Dr. Fekete Károly ref. püspök

Január 24. csütörtök, 17.00 óra: Kossuth 
utcai Református Templom, Igét hirdet: 

Papp János lelkész-baptista egyházelnök

Január 25. péntek, 17.00 óra: Baptista Ima-
ház – Szappanos utca, Igét hirdet: Asztalos 

Richárd ev. lelkész

Január 26. szombat, 17.00 óra: Szent Család 
Római Katolikus Templom
Igét hirdet: Vad Zsigmond ref. esperes

Január 27. vasárnap, 17.00 óra: Református 
Nagytemplom, Igét hirdet: Kocsis Fülöp 

gk. érsek-metropolita

Az ökumenikus imahét perselyadomá-
nyát a Debreceni Hospice Ház támoga-

tására ajánljuk fel.

Hírek

Információ

Gyülekezeti honlapunk címe:

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

Kórházlelkészek:   Kenézy Kórház – 511-

777/1943;  Klinika – 319-057

Európa Rádió  –  94,4 MHz

Szilveszteri játékSzilveszteri játék

Szeretetdoboz adományainkat a 
Református Szeretetszolgálat juttatta el 

a rászorulóknak



Hittanosok karácsonyi szolgálataHittanosok karácsonyi szolgálata

Gyermekek karácsonyi szolgálata a fél 9-es istentiszteletenGyermekek karácsonyi szolgálata a fél 9-es istentiszteleten

Gyermekek karácsonyi szolgálata a fél 11-es istentiszteletenGyermekek karácsonyi szolgálata a fél 11-es istentiszteleten


