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

   A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011/4
„Én vagyok a feltámadás és az élet…”

„…aki hisz énbennem, ha meghal is él…”

Giovanni Bellini: Krisztus feltámadása (1475-1479)
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Találkozás a kereszt alatt Hétköznapok húsvéti fényben

A kereszten függők közül senki sem 
törődött mással, de Jézus magáról meg-
feledkezve itt sem önmagáért él, hanem 
kinyújtja kezét és gondoskodik azokról, 
akik az övéi. 
Gyöngéd gondoskodás történik itt, hiszen 
két árva lélek áll a kereszt alatt. 
Egyik Jézus anyja, a másik szeretett tanít-
ványa. Mária van ott és János. Mindegyik 
árva és külön-külön árva. 
Mária nyílván azért árva, mert Jézusban 
saját fi át látja, nem az Isten Fiát. Majd csak 
pünkösd után jut el oda, hogy Jézusban 
Isten Fiát lássa. 
János, a kedves tanítvány Jézusban Isten 
Fiát látja, és ezért szenved. 
Ezek ketten nem tudnának egymásra 
találni. 
És Jézus teremtő isteni hatalmával egyszer 
csak Jánost Mária fi ává teszi: Ímhol a te 
fi ad. Máriát János anyjává teszi: Ímhol 
a te anyád. Mintha azt akarná mondani 
mind a kettőnek: akit most elvesztettetek, 
egymásban találjátok meg. Fogjátok meg 
egymás kezét. Jánosnak anyát ad, Mári-
ának fi at. A két árva élet a kereszt alatt 
összetalálkozik. Egymást befogadják. 
A kereszt alatt találkozások kezdődnek, 
árva életek találnak egymásra, akik azt 
mondják: együtt már Jézusra nézünk és 
nem vagyunk árvák. 

Szathmáry Sándor

„Győzelmet vettél, ó Feltámadott!”
Minden reggel elénekelhetem, 
s boldog húsvéti fény ragyogja be
új napom, útam, egész életem. 

Hisz Jézus Krisztus, a Feltámadott, 
jár aznap is előttem és velem. 
Nyomában új szolgálat, feladat, 
új erő vár, új öröm, győzelem. 

„Győzelmet vettél, ó Feltámadott!”
Jöhetnek borús és nehéz napok,
zengve kisér az ének ritmusa: 
a Győzelmes nyomában járhatok. 

Jöjjetek, énekeljetek velem, 
és énekelje egész életünk!
A Győzelmes nyomában járhatunk, 
s vele győztesen célhoz érhetünk. 

Túrmezei Erzsébet 

És fölzúgnak a hamuszín egek, 
hajnalfelé a ravensbrücki fák. 
És megérzik a fényt a gyökerek. 
És szél támad. És fölzeng a világ. 

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszűnhetett dobogni szíve -
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die. 

Pilinszky János

Harmadnapon

A feltámadott Krisztus az életet 
vég nélküli ünneppé teszi. 

Athanasius



3

Gazdasági beszámoló
Olyan világban élünk, amely relativizált, 
amelyben nincsenek olyan pontok, ame-
lyekre építve biztonsággal lehet döntéseket 
hozni vagy a jövőt építeni.
Olyan világban élünk, amely virtuális: egy 
a világgazdasággal foglalkozó értekezés 
szerint a világban végbemenő pénzmozgás 
80%-a mögött nincs termék, nincs ember 
által előállított érték.
Olyan világban élünk, amely manipulált, 
amelyben az információk sokaságából 
nagyon nehéz megtalálni a hasznosat.
Olyan világban élünk, amelyben az egyén 
akar érvényesülni. 
Egy 2008-as vizsgálat szerint a környező 
országok lakossága, sokkal inkább kollek-
tív gondolkodású, mint mi magyarok.
Nekünk mégsem kell szégyenkeznünk, 
van miért hálát adnunk. 
Hálával tartozunk azért, hogy mi nemcsak 
elmondhatjuk, de meg is éljük azt, hogy 
közösségünk van, hogy a mi Urunk, Krisz-
tus gyülekezetéhez tartozhatunk. 
Hálával tartozunk azért, hogy gyüle-
kezetünk 2010-es esztendő 22,5 millió 
forintnyi kiadását saját erejéből tudta 
fi nanszírozni. 
Bevételeink három főbb forrásból szár-
maznak, így az egyházfenntartói járulék-
ból, a perselyadományból, és további 
cél- és egyéb  adományokból.
Egyházi törvényeink szerint négy feltétele 
van annak, hogy valaki a gyülekezet 
tagjává váljon: a keresztelés, a kon-
fi rmáció, az istentiszteleten és a gyüle-
kezet szolgáló életében való részvétel, az 
egyházfenntartói járulék fi zetése.
Az egyházfenntartói járuléknak amellett, 
hogy az adakozás egy formája, van egy 
specialitása, mégpedig az, hogy ennek 
fizetésével tudunk valakit bejegyezni 
egyházközségi névsorunkba. 
Ha nem vagyunk biztosak az egyházfenn-
tartói járulék befizetése felől, akkor 
szabad azt ellenőrizni az év során pénz-

tárosunknál Tóthné Katikánál, akinek itt 
szeretném megköszönni minden részletre 
kiterjedő precíz munkáját, amely nélkül 
most nem beszélhetnénk az itt elhangzot-
takról.
 
2010-ben nem voltak rendkívüli kiadá-
saink, viszont több alkalommal segítet-
tünk veszélybe került életeket országon 
belül és kívül is. 
2011-ben energiatakarékosság céljából 
és annak kapcsán, hogy templomunk 
épületgépészetileg elöregedett, fel 
kell mérnünk egy nyílászáró cserét és 
fűtésrekonstrukciót is magában foglaló 
felújítást, korszerűsítést.
Ebben az évben elkezdjük a gyülekezet 
jobb tájékoztatását szolgáló beépített 
projektor és hangosítás kiépítését. 
Rövid távú céljaink között szerepel a 
nagyobb hely biztosítása a gyermek-, 
ifjúsági műsorok és a kórus szolgálata 
számára, a templom elülső részének áta-
lakításával, oly módon, hogy a  gyülekezet 
minden tagja láthassa a rendezvényt.
Ezek megvalósítása egy évnél több időt 
igényel, illetve 2011-ben még nem készül 
el, de el kell kezdenünk ezek felmérését, 
a tervezést.
Köszönünk minden adományt, amelyet 
Isten dicsőségére, a gyülekezet építésére 
kaptunk.
Köszönjük sokak szolgálatát, amelyet nem 
lehet számokban kifejezni.
És engedtessék meg, hogy kiemeljem azok 
munkáját, akik minden héten készülnek, 
és bibliaórákat, csoportfoglalkozásokat 
tartanak, hiszen például az önkéntesen 
ifjúsági csoportot vezetők szolgálata gya-
korlatilag együttesen egy teljes állásnyi 
munkát jelent.
Adjon az Úr erőt mindenkinek a szolgála-
tokhoz, és bölcsességet a gyülekezet 
működtetéséhez, vezetéséhez!  

Kerti Péter
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Presbiterválasztás  (1.)
Református Egyházunkban a presbité-

riumok 6 éves ciklusra szóló megbízatása 
ez esztendő végével törvényes rendünk 
szerint lejár. Készüljünk együtt az év 
őszén esedékes tisztújításra: imádságos 
lélekkel, fi gyelve a bibliai tanításra, átgon-
dolva gyülekezeti életünket és missziói 
céljainkat, valamint törvényes rendünket.

Az apostoli korban a gyülekezet életét 
segítő, vezető, pásztorló, vigyázó, tanító 
szolgálatok még nem váltak szét olyan 
jól körülhatárolt formában – a presbiteri, 
püspöki, pásztori, diakónusi, tanítói szol-
gálatra –, mint az azóta eltelt századokban. 

A Szentírás szerint Pál apostol írta 
fi atal gyülekezetvezető munkatársának, 
Titusznak:
„Azért hagytalak Krétában, hogy rendbe 
hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és 
presbitereket állíts szolgálatba városon-
ként, ahogyan meghagytam neked: ha van 
olyan, aki feddhetetlen, egyfeleségű férfi , 
akinek gyermekei hívők, nem vádolhatók 
kicsapongással, és nem engedetlenek. A 
püspök ugyanis, mint Isten sáfára, legyen 
feddhetetlen, nem önkényeskedő, nem 
indulatos, nem részeges, nem kötekedő és 
nem haszonleső, hanem vendégszerető, a 
jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, 
önmegtartóztató, aki ragaszkodik a taní-
tással megegyező igaz beszédhez, hogy az 
egészséges tanítással tudjon bátorítani, 
és meg tudja győzni az ellenszegülőket.” 
(Tit. 1,5-9.)

A presbiterek jellemvonásait a püspö-
kök és diakónusok vonatkozásában így 
írja le az Ige:
„Szükséges tehát, hogy a püspök legyen 
feddhetetlen, egyfeleségű férfi , megfon-

tolt, józan, tisztességes, vendégszerető, 
tanításra alkalmas, nem részeges, nem 
kötekedő, hanem megértő, a viszálykodást 
kerülő, nem pénzsóvár; olyan, aki a maga 
háza népét jól vezeti, gyermekeit engedel-
mességben és teljes tisztességben neveli. 
Mert ha valaki a maga háza népét nem 
tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni 
az Isten egyházára? Ne újonnan megtért 
ember legyen, nehogy felfuvalkodva az 
ördöggel azonos ítélet alá essék. Szük-
séges, hogy a kívülállóknak is jó vélemé-
nyük legyen róla, nehogy gyalázatba és 
az ördög csapdájába essék. Ugyanígy a 
diakónusok is tiszteletre méltók legyenek, 
nem kétszínűek, nem mértéktelen borivás 
rabjai, nem haszonlesők, hanem olyanok, 
akikben megvan a hit tiszta lelkiismerettel. 
De ezeket is meg kell vizsgálni előbb, csak 
akkor szolgáljanak, ha feddhetetlenek. 
Feleségük is hasonlóan tiszteletre méltó 
legyen: nem rágalmazó, mértékletes, min-
denben hűséges. A diakónusok legyenek 
egyfeleségű férfi ak, akik mind gyermekei-
ket, mind a maguk háza népét jól vezetik.” 
(I. Tim. 3,1-12.)

Egyházunk egyik hitvallása szerint:
„Az egyház javainak helyes felhasználása 
egykor és most a következő: Fenntartani 
a tanítást az iskolákban és a szent gyü-
lekezetekben az egész istentisztelettel, 
szertartásokkal és az egyházi épülettel 
egyetemben, aztán gondoskodni a tanítók-
ról, tanulókról és lelkipásztorokról, más 
szükséges dolgokkal együtt és főképpen a 
szegények megsegítéséről és eltartásáról. 
Választassanak tehát istenfélő, bölcs és 
gazdálkodásban gyakorlott férfi ak, akik 
szabályszerűen kezeljék az egyházi java-
kat.”   (II. Helvét  hitvallás XXVIII. fejezet)
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Presbiterválasztás  (1.)
A Magyarországi Református Egy-

ház törvénye a következő módon határoz-
za meg a presbiterrel szemben támasztott 
követelményeket az 1994. évi II. tv. 23. 
§-a szerint.
„A református egyháztag kötelességei:
(1) Az evangélium szerinti tiszta erkölcsű, 

mértékletes és józan életet éljen.
(2) Az istentiszteleteken és az úrvacsorá-

ban részt vegyen, házassága kötésénél, 
gyermeke keresztelésénél, halottja el-
temettetésénél az egyház rendje szerint 
járjon el.

(3) Gyermekeit a református vallásban 
neveltesse, és konfi rmálásukról gon-
doskodjék.

(4) Az egyházi közterheket az egyházi 
előírásokban megszabott módon és 
mértékben viselje.

(5) Az elfogadott egyházi tisztséget vagy 
megbízást híven betöltse.

27. § (1) Az egyházközség tisztségviselői:
a) a lelkipásztor, a vallásoktató és intézeti 

lelkész, beosztott lelkész, segédlelkész, 
és a díjazott diakónus és diakonissza, 

b) a főgondnok, a gondnok, a presbiterek.
28. § (1) Egyházközségi tisztségekre 

csak olyan, az egyházközség választói 
névjegyzékében szereplő egyháztag 
választható, aki az Igéről, hitvallása-
inkról és az egyházi szolgálatokról 
kellő ismerettel rendelkezik, és tiszta 
erkölcsben, józan életben és az egyház 
iránti hűségben és buzgóságban má-
soknak példaképül szolgál.

46. § (1) A presbiterek az egyházköz-
ség lelki és anyagi javainak sáfá-
rai, akiket az egyházközség életé-
nek felelős irányítására az egyház-
községi választók névjegyzékébe 
felvett egyháztagok közül kell vá-

lasztani a törvény előírásai szerint. 
(2) Presbiterré az választható, aki legalább 

3 éve teljes jogú egyháztag és a válasz-
tó gyülekezetnek legalább 1 éve tagja. 

47. § A presbitérium választott tagjainak 
létszámát minden egyházközségre néz-
ve a presbitérium határozata alapján az 
egyházmegyei közgyűlés hagyja jóvá. 
A presbiterek száma a lelkészeket és a 
(fő)gondnokot nem számítva négynél 
kevesebb nem lehet. 

48. § A presbiterek mellett pótpresbitere-
ket is kell választani, akiknek a száma 
a választott presbiterek számának 
legalább negyed része. Ha a pres-
biteri tisztség a választási cikluson 
belül megüresedik, a presbitérium 
által behívott, a választás sorrendjében 
következő pótpresbiter foglalja el a 
megüresedett helyet. 

44. § (1) Minden egyházközségben a 
törvényben megállapított kötelességek 
teljesítésére a legalább 3 évi presbiteri 
szolgálattal rendelkező presbiterek 
közül gondnokot vagy gondnokokat 
kell választani. 

(2) Több gondnok választása esetén fő-
gondnokot kell választani.” 

Összegzésként: Jó, ha a jelöltek között 
vannak olyanok, akik pénzügyekhez, gaz-
dálkodáshoz az átlagnál jobban értenek, 
továbbá olyanok, akik ügyesek a szervezés 
terén, legyen szó akár épület felújításáról, 
akár gyülekezeti kirándulás szervezéséről, 
vagy jogi kérdésekben, missziói szolgá-
latokban járatosak. De a legfontosabbak 
mindig az igei szempontok: a szolgálat-
készség, hűség és a missziói lelkület. 
(Folytatjuk)

Püski Lajos
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Örülni, Jiří!

Biblia a babaágyban   (13.)

„A mai gyerekek neveletlenebbek, mint 
bármikor a történelemben” – olvasható a 
jól ismert szülői kesergés egy háromezer 
ötszáz éves sumér agyagtáblán… 
Mondhatnám, hogy itt-ott járkálva én is 
sok anyukától, apukától hallom, milyen 
nehéz gyerekeket vállalni és nevelni, de 
akkor letagadnám, hogy időnként türel-
metlenül magam is kifakadok.

Panaszos Keresztyén Szülő (a továb-
biakban PKSz) is szeret már hajnaltól 
szenvedni, amikor pedig porontyai szépen 
megvalósítják az ószövetségi prófétai 
hagyományt, és „jó reggel kelnek fel”. 
PKSz persze nem erre akarja őket nevelni. 
Negyed öttől kezdődik a szülői izgalom, 
ha a dunna alatt kinyitja kék szemét a 
gyermek: csak aludna vissza kis Balázs 
az ivás/pisi/kuncogás után. 
Sokáig persze nem hagyják bizonytalan-
ságban PKSz-t, 5-kor minden eldől: vagy 
megnyugodva lemondhatunk a prófétai 
attitűdről, és nyerünk még fél órát, 1 órát 
a kissé zaklatott szendergésnek, vagy mi 
is felkelünk „jó reggel”, és meglátjuk az 
Apokalipszist. 
Az utolsó idők azonban elnyúlnak: már 
csak 15-16 óra, bíztatjuk magunkat, míg 
újból ágyba kerülnek a gyerekek…
Aztán, mint már egy korábbi babaágyas 
vallomásomból tudjuk, a PKSz szerint 
a gyermeknevelés egyik legszörnyűbb 
időszaka következik: a reggeli készülődés. 
A következő majd az esti hajcihő lesz. 
A köztes időszak PKSz szerint idilli: végre 
nyugodtan dolgozunk, a kicsik bölcsődé-
ben, óvodában, iskolában vannak. 
A legújabb statisztikák szerint a mai szü-

lők naponta átlagban 7 percet (!) foglal-
koznak gyermekeikkel…
Amikor azonban a kanapén üldögélve rá-
csodálkozom a szobában cikázó gyerme-
keink egymással való játékára, kedvessé-
gére, édesen követhetetlen csacsogására, 
a feleségem sokszor Jiří Menzelnek szólít.
Hosszasan bámulva őket időnként azért én 
is rajtakapom magamat, hogy – miként a 
bohókás cseh rendező jellemezte a Hát, 
nem tudom… című könyve borítóján álló 
portréfotóját – „úgy nézek ki, mint egy 
boldog idióta”. 
Menzel ugyan a kötelezően rezignált cseh 
öniróniával úgy folytatta, hogy „különö-
sebben boldog nem vagyok. De idióta 
sem. Csak néha úgy nézek ki…” 

Mi azonban ilyenkor úgy érezzük Anná-
val, hogy az arcunkra kiült, kissé bárgyú 
öröm valami különös hálaadás kezdete.
Nemcsak boldognak látszunk, azok is 
vagyunk. 
És ugyanígy, kissé valóban idióta-örömteli 
állapotban csodálkozunk rá a létezésre, 
nem értjük, föl sem érjük ésszel, hogy 
miért kaptuk azt a csodát, a sok áldást, 
amivel Isten elhalmozott minket. 
Mert a túlságosan kifi nomult lelkünk és 
pallérozott szellemünk önmaga feladása 
nélkül, alázat nélkül képtelen lenne be-
fogadni azt az Isten által ajándékozott 
boldogságot, amit egy gyermek jelent.
Amikor elkeseredünk, amikor panasz-
kodunk, hogy milyen nehéz nevelgetni 
azokat a lurkókat, akkor a cseh rendezőre 
gondolunk, és azzal bíztatjuk egymást, 
hogy örülni, Jiří!

Fazakas Gergely
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Ifis délután
A teremtésről, és a teremtettség etikai 
következményeiről szóló kerekasztal 
beszélgetést Dr. Fazakas Sándor, a Hit-
tudományi Egyetem rektorának előadása 
indította el. Érdekes volt hallgatni: Dr. 
Fazakas Gergely bölcsész, Mózes Dávid 
tájépítő, Püski Dániel geográfus, teológus, 
személyes, hitvallásos gondolatait. Egy 
tea mellett a résztvevő fi atalok kérdéseiket 
is feltehették .

Helyesbítés
A Szivárvány márciusi számában a “Bib-
lia a babaágyban” sorozat 12. részeként, 
„Menekülj Szonja!” című írás szerzője-
ként helytelenül a korábbi cikkek szerzője 
Dr. Fazakas Gergely szerepelt Dr. Hodossi 
Sándor helyett. A hibáért elnézést kérünk!

(Szerk.)

Kenyai vendégek jártak gyülekezetünkben

Akik az istentiszteleken szolgáltak



Hírek

 Filmklub: április 16, szombaton 17 óra-
kor a Passió című fi lmet tekinthetjük meg.

 Felnőttek keresztelése és konfi rmáci-
ója április 17-én, virágvasárnap a fél 11-es 
istentiszteleten.

 Családi istentisztelet lesz április 17-én 
délután 3 órakor.

 Úrvacsora előkészítő istentiszteleteket 
ápr. 20-23-án, szerdától-szombatig, 18 
órakor tartunk. Szerda este a Debreceni 
Helyőrségi Zenekar szolgál, pénteken pedig 
passiós alkalom lesz.

 Nagypénteken fél 11-kor istentiszteletet 
tartunk.

 Húsvétvasárnap úrvacsorás istentisztelet 
lesz fél 9-kor és fél 11-kor, 5 órakor zenés 
áhítat.

 Húsvéthétfőn istentisztelet fél 11-kor 
lesz.

 Összetartozásunk Napján május 8-án 
9 és 11 óra között (benne fél órás szünet 
beszélgetésre) lesz az istentisztelet az egész 
gyülekezetnek.

 Fiatalok konfi rmációja lesz május 14-én,  
szombaton, 18 órakor a templomban, és 
másnap, vasárnap a fél 11-es istentiszteleten 
lesz úrvacsorás alkalom.

 Gyülekezeti nagytáborunkról részletes 
információ a februári számban.

(vasárnaponként 5 órakor) 
Ápr. 10. Mészáros Edit orgonál
Ápr. 17. Rózsáné Farkas Aliz orgonál
Ápr. 24. Karasszon Dezső orgonál
Máj. 1. Kéménczy Antal (Budapest) orgonál
Máj. 8. A zeneművészeti szakközépiskola 
gitár-zenekara vendégszerepel, művészeti 
vezető: Csorba Gergő
Máj. 15. Rózsár Brigitta orgonál

Zenés áhítat

Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele
4032 Debrecen, Bolyai u. 25.    Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos   Tördelés: Bene Lászlóné
Nyomda:   REXPO Kft.             Készült 450 példányban
19. évfolyam 4. szám                  Megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:  11738008-20012917
Gyülekezeti honlapunk címe:   www.refnagyerdo.hu

Imádkozzunk…

 felnőttként keresztelkedőkért, konfi rmá-
lókért,  gyülekezetünk egységéért.

1% + 1%

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

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

„…és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?”  
(Jn 11,25)

Gyülekezeti honlapunk címe, melyen 
a Szivárvány is megtalálható: 

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