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

   A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/07

Első sor balról: Ötvös Blanka, Molnár Zsófi a, Szilágyi Zsuzsa, Püskiné Szécsi Judit és Püski 
Lajos lelkészek, Dobi Glória, Boldogh Diána, Guti Boglárka
Második sor balról: Vadon Zsuzsanna, Papp Fruzsina, Jászberényi Lili, Bögös Tímea, Véha 
Szilvia, Farkas Klaudia, Szabó Anna
Harmadik sor: Szécsi András, Málik Dániel, Csoborkó Brigitta, Vasas Ágnes, Krémer Nóra, 
Veress Domokos, Málik Ádám
Negyedik sor: Borbás András, Bohátka Zsolt, Bohátka Ádám, Pál Endre, Máthé Levente, 
Kiss Zoltán
Ötödik sor balról: Tardi Milán, Nagy Márton, Ötvös Csaba, Nyirán Péter, Vacsi Viktor

„„Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid.””
(Péld 16, 3)

Május 20-án konfi rmált fi ataljaink
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Fiatalok konfirmációja

Mennyei drága 
Atyánk! 
Köszönjük, hogy meg-
ismerhettünk Téged!
Köszönjük, hogy el-
indítottál minket a Te 
utadon, s add, hogy 
egész életünkben, a 
kísértéseket legyőzve 

tudjunk azon járni.
Ez csak a Te segítségeddel lehetséges, 
ezért kérünk, vezess minket! 
Küldd el Szentlelked, hogy hűséges tagjai 
lehessünk egyházunknak. Ámen.

Bögös Tímea konfi rmáló imádsága

Konfi rmálók keresztelése

Konfi rmálók megáldása

Kedves most konfi rmált fi atalok!
Szeretettel köszöntelek benneteket gyüle-
kezetünk presbitériuma nevében!
Nagyon szépen és jól megválaszoltatok 
a feltett kérdésekre, amelyek még a fel-
nőtteket is elgondolkodtatják, különösen 
akkor, ha egy nagyszámú közösség elé kell 
kiállni és beszélni.
De most már megnyugodhattok, már csak 
azért is, mert itt nincs idegen, csak mi 
vagyunk a templomban.
Amikor erre a napra készültetek, biztos 
foglalkoztatott benneteket az, hogy mi 
lesz, ha hibázom, ha nem emlékszem 
pontosan a káté mondataira. 
Mindannyian hibázunk. A Heidelbergi 
káté életet formáló kijelentéseitől sokkal 
kisebb horderejű kérdésekben is. 
Hibázunk az emberi kapcsolatainkban, 
amikor egy át nem gondolt válasszal 
megsértjük a hozzánk közel álló személyt.
Hibázott Ábrahám, amikor a feleségét, 
Sárát a húgának adta ki Gerár királyának, 
ami majdnem egy nép halálát okozta.
Hibát követett el Henry Ford, amikor az 
első autójának a sebességváltójába nem 
tervezett hátrameneti fokozatot. 
De ha az Úr előtt le tudunk borulni, és 
megvalljuk bűneinket, akkor erőt ad, és 
rámutat a tiszta igazságra és a valóságra, 
amiből megtudhatjuk, hogy mi a teen-
dőnk. 
Így lett Ábrahám a hit embere, Henry Ford 
az autógyártás atyja, és így lehetünk mi is 
Krisztus követői.
Az Úr a lelke által nagyon sokféle módon 
tud hozzánk szólni. 
Hozzám sokszor a Biblián keresztül szól. 
A Biblia olvasása megváltoztat, legben-
sőbb értékeink átformálódnak, békességet 
és örömöt ad, mint ahogy a Zsidókhoz írott 
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Fiatalok konfirmációja

levél 4. részében olvashatjuk. „Mert Isten 
igéje élő és ható!”
Legyen hát a Biblia olvasása életetek ré-
sze, és ha valami nem egyértelmű, akkor 
segítünk megtalálni a választ.   
Mi itt a gyülekezetben megtapasztaltuk 
az Úr áldását abban, hogy épülhetünk 
egymás hite által, hogy feltehetünk egy-
másnak kérdéseket, mert tudjuk, hogy a 
válasz segítőkész és szeretetből jön.

Idén is minden gyülekezetünk területé-
hez tartozó iskolában és óvodában meg-
szerveztük a hitoktatást. A Babits utcai, 
Simonyi úti és a Martonfalvi Lurkók 
Alapítványi Óvodában Arany Barbara 
vezetett 6 csoportot 106 óvódás számára. 
A Böszörményi úti, Bolyai utcai és Kardos 
utcai általános iskolákban pedig Máthéné 
Cseke Magdolna, Kristófné Máthé Ildikó, 
Bertha Zoltán és Peleskey Miklós tartotta 
a hittanórákat 12 csoportban 151 hittanos-
nak. Két konfi rmációs csoportot vezetett 
Püskiné Szécsi Judit, a fi atalok közül 30-
an tettek fogadalmat pünkösd előtt. 
Így összesen 297 gyermek számára hirdet-
tük Isten Igéjét, s tanítottuk őket a hit útján 
való haladásra. A jó hangulatú órákon 
a gyermekek mindig örömmel vesznek 
részt, ahol együtt imádkozunk, énekelünk, 
történetet hallgatunk, beszélgetünk, izgal-
mas feladatokat oldunk meg és játszunk.
A nem mérhető, csak érezhető lelki növe-
kedés, a szóbeli dicséret, s egyéb jutalma-
zás mellett a hittanosok tanulmányaikról 
bizonyítvány formájában is visszajelzést 
kapnak, melyet az idei tanév utolsó családi 

istentiszteletén, a hittanos évzárón, június 
10-én kaptak meg.
A tanév vége után is rengeteg lehetősége 
van a gyermekeknek az egymással való ta-
lálkozásra, s további hitbeli gyarapodásra, 
hiszen az év minden vasárnapján a “felnőtt 
istentiszteletek” mellett a gyermekek szá-
mára is tartunk alkalmat fél 9-kor és fél 
11-kor. S a nemrégen lezajlott vakációs 
gyemekhéten is szép számmal lehettünk 
együtt.
A testi felüdülés és pihenés után várjuk, 
hogy ősztől újra együtt léphessünk tovább 
a megkezdett úton, melyen – ahogy a 
családi istentiszteletek idei témája tanított 
bennünket – Isten vezet végig. 

Bertha Zoltán

Gyermekmisszió

Azt kívánom, hogy ti is ilyen közösséget 
találjatok gyülekezetünkben. 
Szeretettel várunk benneteket a gyüleke-
zeti alkalmakra, a vasárnapi istentisztelet-
re, a csoportfoglalkozásokra, az ifjúsági 
programokra, a gyülekezeti táborba, ahol 
barátokra találtok, és meg tudjátok beszél-
ni a titeket érintő kérdéseket.
Az Úr legyen veletek az úton, amelyen 
most elindultatok!

Kerti Péter gondnok 
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Keresztrejtvény
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Jubileumi kirándulás

Gyülekezetünk szervezési bi-
zottsága 25. alkalommal hir-
detett kirándulást. 39 fős cso-
portunk ezúttal Ópusztaszerre 
látogatott el, a Feszty-körkép, 
„A magyarok bejövetele” 
című monumentális festmény 
és az Ópusztaszeri Nemzeti 
Történelmi Emlékpark meg-
tekintésére.

A reggeli áhítatot lelkészünk, 
Püski Lajos tartotta. Útköz-
ben a tiszteletes úr és egyik gyülekezeti tag 
utastársunk, Török Zsuzsa a települések 
történetéről, a Sárrét érdekességeiről be-
szélt, és személyes élményeiket osztották 
meg velünk.

Az 1892-94 között festett Feszty-körkép, 
amelyet a közönség évtizedeken keresztül 
nem láthatott, a restaurálás után a jelenlegi 
körcsarnokba került. Az épület közepén 
alakították ki a nézőpódiumot, ahonnan a 
látogatók körbesétálva csodálhatják meg 
a festményt. A körkép nem csupán mérete 
miatt lenyűgöző.  A több mint 2000 ala-
kot megjelenítő kép apró részleteiben is 
élethű. Az ég kékje, a gomolygó felhők, 
a parázsló fagerenda, a kőfal, a lovak fe-
szülő izma mind-mind aprólékosan kidol-
gozottak. A néző úgy érzi, mintha ő maga 
is ott állna a honfoglaló magyarok között, 
és részese lenne az eseményeknek. A mű 
előtti terep kialakítása nagymértékben 
hozzájárul a páratlan látványhoz, hiszen a 
néző alig tudja elkülöníteni, hol kezdődik 
a festmény és hol az igazi tárgyak. Az 
élményt tovább fokozzák az egyes fest-
ményszakaszoknál hallható hanghatások 
(lovak vágtatása, csatazaj, disznóröfögés, 

madárhangok). Kétségtelen, hogy Feszty 
Árpád és a XIX. századi festőtársai a va-
lósághű ábrázolás mesterei voltak. 
A körkép megtekintése után az emlékpark 
területén található kiállításokat, látvá-
nyosságokat néztük meg. A körépületben 
régészeti kiállításokat, nagy- és kisvárosi 
promenádot, illetve Mátyás király korát 
bemutató panoptikumot láthattunk. 

Az emlékpark területén ki-ki kedve, ér-
deklődési köre és tempója szerint járhatta 
be az óriási parkot, a Szer monostorának 
romjait, a szoborparkot, a Csete-jurtákat, 
a skanzent. A park egyik érdekessége egy 
Amerikából ideszállított, 1956-ban vil-
lámcsapás miatt elpusztult mamutfenyő 
törzsének szelete. A fenyőcikk átmérője 
6 méter, súlya 7 tonna. A fa évgyűrűin a 
magyar történelem számos fontos esemé-
nyét jelzik.
Délután a templomban gyűltünk össze, 
ahol közösen énekeltünk, és az Árpád-
emlékműnél csoportképet készítettünk, 
majd hazaindultunk.
Köszönjük a szervezőknek, idegenveze-
tőknek a szép, élményekben gazdag napot!

László Tünde
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A 35 éves „ifis” találkozó

„Emlékezz vissza az egész útra, amelyen 
vezetett Istened, az Úr...” 5Móz 8,2

Jelenleg évente alakul egy ifi , de régen 
több korosztály alkotott hosszabb-rövi-
debb ideig egyetlen csoportot. Az 1970-es 
évek második felében, egyetemistaként, 
még félig illegálisan, házaknál gyűltünk 
össze. Akkoriban Debrecenben kevés 
lehetőség volt ifjúsági bibliakörben való 
részvételre. Később, a diktatúra enyhülése 
után, a ’70-es évek végétől a Nagyerdei 
Református Templomban találkoztunk 
csütörtök esténként az Ige mellett. Örülök, 
hogy már gimnazista korom óta lehetősé-
gem volt részt venni testvéremmel ezeken 
az ifi ken, egészen a ’90-es évek elejéig.
Az egykori ifi sekkel először 15 éve ren-
deztünk találkozót. Most Mózes Áron és 
felesége, Zsuzsi szervezte meg, köszönet 
érte. Többen 30 éve nem láttuk egymást, 
hiszen Debrecenen kívül máshonnan 
is érkeztek közénk régi ifi sek: főorvos, 
gimnáziumi és egyetemi tanár, igazgató, 
tanító, mérnök, könyvelő, konduktor, 
vegyész, biológus, pszichológus, matema-
tikus, fi zikus, manager, gyógyszerész stb.
Püski nagytiszteletű úr és felesége kö-
szöntője után a megtett útra emlékeztünk, 
énekeltünk, s mind a harmincan mondtunk 
magunkról pár szót. Felidéztük, milyen vi-
szontagságos volt egyetemi létünk vállalt 
keresztyén hitünk és/vagy az ország akkor 

egyetlen református gimnáziumában tett 
érettségink miatt. Ideológiailag megbíz-
hatatlanoknak számítottunk, mivel nem 
léptünk be a kötelező KISZ-be.
Csodálatos, hogy ott folytattuk a beszélge-
tést, ahol 30 éve, illetve a 15 évvel ezelőtti 
találkozón abbahagytuk. Szóba kerültek 
a csendesnapokon való részvételeink 
(Sajóivánka, Tápiószele stb.), a közös 
szolgálatok, almaszedések, kirándulások 
(pl. Kormos Laci bácsival Szemerére, a 
gyülekezetünk akkori táborába, melynek 
felújításában aktívan részt vettünk.)
Mindenki életében meghatározó volt az 
ifi be járás, vágyódtunk az Ige melletti 
hetenkénti beszélgetésekre. Azóta is érez-
zük formáló hatását, életünk időnkénti 
„hullámvölgyei” ellenére is.
Vannak, akik debreceni, vagy más telepü-
lések református, evangélikus gyülekeze-
teinek tagjai, presbiterei, de sokan ma is 
a Nagyerdőre járunk. Itt többen jelenleg 
is egy házi bibliakörön, a „Keddi körben” 
találkozunk hetente. Nagy áldás, hogy 
néhányunk szülei szintén együtt járhatnak 
egy másik bibliakörbe: már egyetemista 
koruk óta, az „ébredési időktől” fogva. 
Sőt, gyermekeink is részesei lehetnek 
a gyülekezeti nagy családnak. Ajándék 
számunkra, hogy otthon érzik itt magukat. 
Már gyermek-istentiszteletre idejárhat-
tak, most pedig sok ifi  várja őket. Az én 
gyermekkoromban, a hatvanas években, a 
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KönyvajánlóA 35 éves „ifis” találkozó

debreceni református gyülekezetek közül 
csak a Nagytemplomban volt gyermek-
istentisztelet, így máshonnan – a háborús 
puskagolyók nyomait belül is viselő 
– Egyetemi Templomból is odajártunk 
Barakony Gizike nénihez.
Hálás a szívünk, hogy Isten megőrzött 
az ő útján minket, irányította életünket. 
Megtapasztaltuk, hogy Isten népe egy 
közösséget alkot és összetartozik, még 
ha többekkel csak ritkán találkozhatunk 
is. Elhatároztuk, hogy nem várunk tizenöt 
évet az újabb találkozó szervezésével.
„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, 
mennyi jót tett veled!” Zsolt 103,2.

Dr. Nagy Beáta

Melius Juhász Péter három bibliafor-
dításának néprajzi, közéleti hatásai 

(Bibliai-néprajzi tanulmányok)

Ötvös László 2011-ben megjelent munká-
ja életmű könyvnek is nevezhető, melyben 
a szerző összefoglalja érdeklődési körének 
legfontosabb elemeit. 
Helyet kapnak benne a nevezetes bib-
liafordításokkal kapcsolatos cikkek, a 
bibliakiállítások eseményei, személyes 
élményei.
Érdekesek az egyháztörténeti események, 
melyek részese lehetett a szerző és a híres 
emberek, akikkel találkozott élete során.
Tanulmányok, levelek, különféle egyházi 
dokumentumok adják a kötet második 
részét, melyeket szintén áthatják a sze-
mélyes élmények, beszélgetések, vallo-
mások. 
Híres debreceni lelkészek írásai, irodalmi 
vonatkozások teszik változatossá a sokrétű 
összeállítást.
Ötvös László legfontosabb írásai a Bibliák 
gyűjtéséről és a számos bibliakiállításokról 
szólnak, mint ahogy a könyv címe is erre 
utal.

Székely Pálma

Templomkerti találkozóMúzeumlátogatás a Ref. Kollégiumban

Növények gondozása az átriumban



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 450 példányban
20. évfolyam 7. szám                        Megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:        11738008-20012917
Gyülekezeti honlapunk címe:         www.refnagyerdo.hu

Információ

Zenés áhítat

(vasárnaponként 5 órakor) 

Júl. 8. Elischer Balázs orgonál

Júl. 15. de. 10 órakor a Füredi úti ref. temp-
lomban zenés istentisztelet Dr. Karasszon 
Dezsőné Nagy Márta emlékére

Júl. 22. Gyülvészi János orgonál

Júl. 29. Csősz János trombitál

Aug. 5. Karasszon Dezső orgonál

Gyülekezeti honlapunk címe, melyen a 
Szivárvány is megtalálható: 

www.refnagyerdo.hu

E-mail: refnagyerdo@gmail.com
Kórházlelkészek:
Kenézy Kórház – 511-777/1943
Klinika – 411-600/4978 (üzenetrögzítős)
Európa Rádió  –  94,4 MHz

Imádkozzunk…

 válságban levő világunkért,
 gyülekezeti többgenerációs táborunk 

áldásaiért,
 úton levőkért.

Hírek

 Templomkerti találkozót tartunk július 
29-én 4 órától. Sütemény, üdítő, gyümölcs 
hozható.
 Ifi s biciklis kirándulás lesz augusztus 

24-28. között Kőszeg és környékén. Jelent-
kezéseket augusztus 1-ig várjuk. További 
információ az ifi vezetőknél, illetve a lelkészi 
hivatalban.

„Ha békességszerzők vagyunk, 
továbbadjuk azt, 

amit mi magunk is elfogadtunk: 
a békét, 

mely magasabb minden értelemnél 
és amely a Krisztus nevét viseli.” 

Jörg Zink

„Felüdítem a fáradt lelket, és megelégítek minden elcsüggedt lelket.” 
(Jer 31, 25)
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