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Segédlelkész bemutatkozása

Gyatyel Péter vagyok a Debreceni Refor-
mátus Hittudományi Egyetem hatod éves 
hallgatója, és ebben az évben a Nagyerdei 
Gyülekezet segédlelkésze.
Gyermekkoromban szüleimmel és két 
testvéremmel Fóton éltem. Családommal 
a fóti gyülekezetbe jártam, ahol először 
csak „elcipelt” gyermek voltam, de a 
gyermek-istentiszteleten jól éreztem 
magam. Nagyon hálás vagyok ezért a 
családomnak.
A változás akkor jött, amikor a konfi rmá-
ció előkészítő alkalmakon már azt érez-
tem, hogy a kérdések engem szólítanak 
meg. Itt már nem gyermekként, hanem 
fi atal felnőttként szóltak hozzám, akinek 
választania lehet és kell. 

Életem nagy döntését a konfirmandus 
csoport kirándulásán hoztam meg, akkor 
tudtam letenni először az életemet Isten 
elé. Ezt a döntést, még sok másik követ-
te… Döntés a mindennapi helyzetekben, 
és döntés az egész életemet meghatározó 
kérdésekben. Ilyen volt a pályaválasztás 
is. Kertészmérnök vagy rendezvényszer-
vező szerettem volna lenni, de később 
megértettem, hogy Isten szolgálatba 

szeretne állítani. A családom és közeli 
barátaim támogattak, mégis sokszor fel-
merült alkalmatlanságom kérdése. Egy 
ilyen helyzetben olvastam ezt az Igét:
„Jöjjetek, mert már minden készen van! De 
azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek.” 
Luk 14:17-18
Felmerült bennem: „Nem lehet, hogy én 
is csak mentegetőzöm?!”
A gimnáz  iumi évek után Németország-
ban töltöttem egy évet, ahol fogyatékkal 
élő idősek között dolgoztam. Feladatom 
ápolásukon túl, különböző foglalkozások 
szervezésére is kiterjedt. 

Az önkéntes év után – immár nem men-
tegetőzve – Debrecenbe költöztem, ahol 
eddigi életem talán legizgalmasabb sza-
kasza következett. A teológus évek alatt 
nagyon sok értékes embert ismertem 
meg, és itt találkoztam a feleségemmel, 
Eszterrel is, akivel 2016-ban házasodtunk 
össze. A teológus évek alatt nagyon sok 
lehetőséget kaptam arra, hogy a közössé-
get formáljam, építsem, annak tagjaként, 
majd pedig diákvezetőként is. 

Már a szakdolgozatomban is arra a kérdés-
re kerestem a választ, hogy milyen módon 
lehet jelen az egyház a városokban, illetve 
hogy milyen lehetőségeink vannak keresz-
tyén emberként, gyülekezetként arra, hogy 
új embereket szólítsunk meg. Izgalmas 
szakdolgozati téma, és még izgalmasabb 
szolgálat!

Hálás vagyok Istennek, hogy ebben az 
évben a Nagyerdei Gyülekezetben lehe-
tőségem van ezt a valóságban is megta-
pasztalni, erről tanulni és saját feladatomat 
is megtalálni!
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A mi „Határtalanul-projektünk”

Az emlékezés örömével, hálával gondo-
lunk vissza arra az együtt töltött időre, 
amit augusztus közepén Délvidéken töl-
töttünk. 
Gyülekezetünk 35 fős csoportja vehe-
tett részt a nagyon jól szervezett 4 napos 
kiránduláson. Szálláshelyünk a gyö-
nyörű környezetben lévő Zobnoticán 
(Andrásnépe) volt a Törley kastélyban.

Honismereti vezetőnk: Bácskai Faragó 
Zoltán (Tótfaluból) révén találkozhat-
tunk Bácska, Bánát, Szerémség szépsé-
geivel (pl. Sarlós Boldogasszony, Mária 
Neve Templom) értékeivel, kiemelkedő 
személyiségeinek emlékeivel.

A jelenleg is magyar lakta települése-
ken élők hite, szeretete, tudása, kitartása, 
ma is példaértékű! A magyarok tudását 
és kreativitását mutatta például, hogy a 
XVIII. sz.-i Ferenc-csatorna építési tech-
nikáját vették alapul a Szuezi csatorna 
későbbi építői.

Utazás közben felkészült utastársaink 
(pedagógus, Rákóczi szövetségi tag, jog-
történész) tanítottak minket kultúránk, 
történelmünk helyi vonatkozású nagyja-
iról, eseményeiről. 
Különösen érdekes volt a törökök felett 
imameghallgatással aratott győzelem, 
melynek emlékére épült a Havas Boldog-
asszony templom.
Vasárnap a bácskossuthfalvi reformá-
tus templomban a „gyermekhetet” záró  
istentiszteleten megható, bensőséges 
együttlétben volt részünk. 
A gyerekek a mi tábori énekfüzetünkben 
is megtalálható énekeket énekelték! Jól 
eső borzongással és túláradó örömmel 

csatlakoztunk mi is hozzájuk Istent di-
csérve!
Szabadkán a szecessziós Zsolnai porce-
lánoktól hemzsegő épületekben (külö-
nösen a városháza), szökőkútjaiban gyö-
nyörködtünk.

Hazafele még Szeged sokszínűségével 
ismerkedtünk, de az ottani Kálvin téri re-
formátus templomról sem feledkeztünk 
meg.

Végezetül a szabadkígyósi Wenckheim 
kastélyt láttuk, melynek díszkapuján a 
bejárat fölött ez olvasható: Isten hozott! 
A kijárat fölött: Szeresd a hazát!

Honismereti utunk esszenciáját legjob-
ban Dobronoki Dániel: Áldás Délvidékre 
c. verse fejezi ki:

A Menny fénye ragyog e földre
A Menny seregei oltalmazzák őket
Áldd meg a Délvidék-i népet,
Áldd meg, hisz Érted élnek.

Kozma György – Kunné O. Mariann

A fundamentum áll – színi előadás 
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Ünnepélyes kiküldés gyülekezetalapításra

A szeptember 3-i istentiszteleten elhang-
zott gondolatok: 
Már több mint 20 új csoportot, bibliakört 
hoztunk létre az elmúlt két évtized során 
gyülekezetünkben érdeklődőknek, hit-
ben járóknak, fi ataloknak, felnőtteknek 
hitünk és közösségünk építésére, kül-
detésünk teljesítésére. Presbitériumunk 
most látta érettnek a helyzetet arra, hogy 
az Isten országa építésére egy új csopor-
tot új gyülekezet alapításának céljával 
szervezzünk meg.
Csel 13,1-5: „Antiókhiában, az ottani 
gyülekezetben volt néhány próféta és 
tanító: Barnabás és Simeon..., Lucius és 
Manaén..., valamint Saul. Egyszer, ami-
kor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöl-
tek, ezt mondta a Lélek: „Válasszátok ki 
nekem Barnabást és Sault arra a munká-
ra, amelyre elhívtam őket.” Akkor böj-
tölés, imádkozás és kézrátétel után elbo-
csátották őket.... János is velük volt, mint 
segítőtárs.”
Az anitiókhiai gyülekezet lelki vezetői 
közül kiküldtek kettőt a gyülekezetala-
pítói, missziói körútra, azok közül, akik-

nek már volt belső lelki elhívása. Később 
más segítők is csatlakoztak a missziói 
munkához.

A reformáció 500. évében, Nagyerdei 
Gyülekezetünk meglévő és folytatandó 
szolgálatai mellett, most egy új csopor-
tot is formál gyülekezetalapítási céllal. 
Vagyis nem szakadás történik gyüle-
kezetünkben, hanem tervszerű, tudatos 
missziói lépés, hogy még több emberhez 
tudjuk elvinni az evangéliumot.
A presbitérium titkos, egyhangú szava-
zással Püski Dániel (eddig egyetemi) 
lelkészt bízta meg a feladat vezetésével 
és püspök úr szeptember elsejével ki is 
rendelte erre szolgálatra.

Költségvetésünkben korábban csak rész-
munkaidős munkatársat tervezhettünk, de 
Norvégiában is munkálkodik az Úr, nem 
csak az Amerikai Református Egyházban 
és Debrecenben. Az egykor gyülekeze-
tünkben felnevelkedett Ittzés Dávid és 
családja most azért települt haza Nor-
végiából, hogy az ott gyűjtött támogatá-
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Ünnepélyes kiküldés gyülekezetalapításra

Támogatói lehetőségek 
a Debrecen-Nagyerdei Református 

Egyházközség által alapítandó,

Debrecen-Úrréti Református 
Gyülekezet 

létrejöttéhez

(Több lehetőség is bejelölhető!)

● Szeretnék rendszeresen imádkozni az új 

közösségért.

● Örülnék, ha ehhez kaphatnék imalevelet.

● Tudok ajánlani érdeklődőket az új 

gyülekezetbe.

● Szeretném rendszeresen anyagilag 

támogatni az új gyülekezetet.

● Átmeneti időre szívesen vállalnám, hogy 

az alapító csapat része leszek.

● Szívesen részt vennék az új közösség 

életében tagként is.

Név…………………………………….

Telefon………………………………...

Email…………………………………..

www.facebook.com/urretigyulekezet

sok révén itt teljes állású missziói mun-
katársa legyen az alapítói szolgálatnak.
A most kiosztásra kerülő (kék) szóró-
lapok által jelezhetjük, hogy ki hogyan 
szeretné, tudná segíteni a gyülekezetala-
pítást. (E szórólapot Támogatói lehetősé-
gek címmel közöljük.)

Az antiókhiai gyülekezethez hasonló-
an most mi is áldással és imádsággal 
indítjuk munkatársainkat ebbe a nemes 
missziónkba, hogy az évek folyamán fel-
épülhessen a Debrecen-Úrréti Reformá-
tus Gyülekezet.
A gyülekezetalapítók a következő áldá-
sokat kapták:
– Püski Dániel: „Szolgáljatok az Úrnak 
örömmel.” (Zsolt 100,2)
– Dr. Ittzés Dávid: „Szeretetben szolgál-
jatok egymásnak.” (Gal 5,13)
– Az alapító csapatra: „Szeretett testvére-
im, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, 
buzgólkodjatok mindenkor az Úr mun-
kájában, hiszen tudjátok, fáradozásotok 
nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15,58)

Püski Lajos lelkész

Hogy vagy? Nyárifi  – társasjátékozás
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Ifis évnyitó

A tanév ugyan már sokunk számára régen 
megkezdődött, az ifi s alkalmak kezdeté-
nek szeptember 22-én, péntek délután jött 
el az ideje. Elképesztően sokan gyűltünk 
össze, hogy megtartsuk évnyitónkat, nem 
volt olyan az átriumban, aki ne talált vol-
na beszélgető partnereket. A társalgások 
mindenféle fi nomságok fogyasztása és 
társasjátékok mellett zajlottak.

Miután mindenki megérkezett, szőnye-
geket terítettünk a földre, és azon ülve 
hallgattuk Bertha Zoli hangulatos, gyer-
tyafényes áhítatát, amely az évnyitó címét 
adó: Csak játék az élet? kérdés kifejtésére 
épült. Természetesen sokat énekeltünk a 
fantasztikus zenekarral együtt. 

Ezek után Püski Eszter jóvoltából meg-
tudtuk az előttünk álló évre vonatkozó 
elképzeléseket az ifi kkel kapcsolatban. 
Ezentúl péntekenként fogunk találkozni, 
és megújult formában lesznek megtartva 
alkalmaink. 

Témáink megértéséhez a szuper ifi veze-
tőink mellett az Ifi  alpha fi lmsorozat is 
segítségünkre lesz, valamint tervben van 
egy közös program is: egy ifjúsági dicsőítő 
nagyrendezvény Budapesten.

Az alkalom végén visszatértünk a kötet-
len beszélgetésekhez és a társasozáshoz, 
valamint eltüntettük a szeretetvendégség 
utolsó morzsáit is.

Úgy tűnik, hogy megint egy izgalmas év 
elé nézünk, ráadásul nem kevesen. Ezek 
után már nem csak az iskola vége miatt 
várom a péntek délutánokat.

Pál Andor

Megjelent a Biblia hasonmás kiadása 
a reformáció 500. évében, a Debreceni 
Alkotmányozó Zsinat 450 éves évfordu-
lójára, ezzel is emléket állítva e jelentős 
eseményeknek.

A két évszám azt jelzi, hogy az 1704-ben 
megjelent Bibliát 1804-ben újra kinyom-
tatták.

A mostani kiadás gyülekezetünk tagja, 
Dr. Ötvös László lelkész, bibliakutató 
gondozásában, szerkesztésében jelent 
meg.
A kiadás jelentős költségében részt 
vállalt a Magyarországi Református 
Egyház Zsinata, nagy számú lelkész és 
magánszemély, több egyházközség és a 
mi gyülekezetünk is.

A nagy méretű, tekintélyes Bibliát fekete 
nyomott félbőr kötés borítja.

E kiadvány Károlyi Gáspár bibliafordítása 
kasseli kiadásának hasonmása, amelyben 
apokrif iratok és a 150 zsoltár fordítása 
kottával is benne foglaltatnak. 
Jóleső érzés hitvalló eleink munkáját meg-
újult formában kézben tartani, a régies, de 
teljesen érthető szöveget olvasni.

Kasseli Biblia 1704 • 1804
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„Amerikából jöttem…”

Uzziás ifi  Lillafüreden

„Amerikából jöttem...”
Az Uzziás ifi  tagjai ezekkel a szavakkal 
válaszolhattak szüleiknek. Vagy mégsem? 
Szeptember 1–3. között Lillafüreden 
kezdtük együtt az évet. És akkor mi is ez 
az Amerika? Gondolatban elutaztunk az 
„álmok országába”, és arról beszélgettünk, 
hogy Istennek milyen hihetetlen tervei 
vannak számunkra. Ehhez jött még sok 

zene, túra, nevetés és kevéske alvás. És 
egyes lányok állítása szerint plusz négy 
kiló. Nem csoda, Amerikában jártunk: a 
hot dog, a hamburger, a brownie, a cso-
kis keksz és az amerikai palacsinta sem 
hiányozhatott. Thank you Lord for givin’ 
us food! (Azaz: köszönjük, Urunk, hogy 
táplálsz minket!) És köszönjük a gyüleke-
zeti tagok támogatását is!

Biciklitúra a nagyhegyesi Kráter tóhoz



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 400 példányban

25. évfolyam 10. szám                       Megjelenik havonta

Egyházközségünk számlaszáma:         11738008-20012917

Gyülekezeti honlapunk címe:          www.refnagyerdo.hu

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

Imádkozzunk…

 új és megújuló közösségeinkért,

 nélkülözőkért,

 magányosokért.

Hírek

„De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a 

sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.”

 (Ézs 40,31)

  Egyházmegyei ifj úsági konferencia 
lesz október 14-én az egyetemi templomban.

 Október 29-én a gyászolókat is várjuk a 

fél 9-es és fél 11-es istentiszteletre.

 Reformációs körsétánkat az október 

29-i fél 11-es istentisztelet után tartjuk.

 Családi istentisztelet: október 29, 15 

óra.

 Gyülekezeti hétvége: november 9-11-én 

minden délután 5 órától.

 Úrvacsorás istentiszteletek: november 

12-én fél 9-kor és fél 11-kor.

Stupár Károly – Marossárpataki lelkész 
vendégszolgálata

Ifi sek


