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Tábori emlék

I
dén biciklivel mentem táborozni, gye-
rekeim busszal követtek. Társammal 
hajnalban indultunk, így már déltáj-

ban megérkeztünk, a nagy melegben, kifá-
radva a 8 órai úttól, na meg az Oremus utca 
emelkedőjétől. Saját és e hétre fogadott 
fi ammal – fi am barátjával – külön, nyu-
galmas szobánk volt, míg nagylányom az 
Otniél ifi t erősítette – reményem szerint. 
Nagyszerű volt újra átélni a tábori közös-
ség programjait, és részt venni bennük. A 
fi úkat bevontam a nekik is való progra-
mokba (sor- és úszóversenybe, hittanos 
vetélkedőbe), de jutott idejük tollasozni, 
pingpongozni, teaházra, és másra is. Kissé 
szabadon hagytam őket, készítve őket a 
jövő évi ifi s létre. Épülésünkre szolgáltak 
a délelőtti beszélgetések, és a régi ismerő-
sök mellett újak is kerültek a programok 
között. Reggelente örömmel vettem részt 
a táborlakók dalos ébresztésében – ahogy 
minden éneklésben –, és az áhítatokon. 
Hazafelé kissé eltévedtünk, megáztunk, 
de így is hamarabb, 7 óra alatt tettük meg 
a hosszabbra nyúlt utat, 120 km-t.

Csige István, 17. csoport

 ...a párkereséstől a jól működő családig
 TÁMOP-5.5.1.B-11/2. projekt

Gyülekezetünkben hosszú évek óta ki-
emelt kérdés a család. 2012 augusztusának 
közepén találtunk hozzá egy pályázatot. 
Már az elején megállapítottuk: 1. A té-
mában komoly múltunk van, de tovább 
szeretnénk lépni; 2. Egy ilyen program 
nem teheti egyoldalúvá a gyülekezeti 
életet; 3. Sok önkéntes szolgál nálunk, ezt 
a jövőben sem tudjuk, nem is szeretnénk 
megváltoztatni.
A program vázlatát „Életút a párkereséstől 
a jól működő családig” címmel dolgoztuk 
ki. Ismertettük az érintett munkatársakkal, 
majd a presbitériummal. Együttműködő 
partnereket vontunk be: Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerület, Egyetemi Gyüleke-
zet, Debreceni Református Egyházmegye 
és három gyülekezete (Nagytemplomi, 
Árpád téri, Csapókerti), Debrecen Megyei 
Jogú Város. A presbitérium határozata 
alapján 2011. szeptember 15-én beadtuk a 
pályázatot és 2012. március 29-én tudtuk 
meg, hogy nyert. Szerződést kötöttünk az 
irányító hatósággal (ESZA), majd a köz-
beszerzési eljárás után, augusztus 28-án 
szerződtünk a megvalósító DFT Hungária 
Kft.-vel.
A program a következő területeket érinti: 
társkeresés, párválasztás, házasság és 
gondozása, család, gyermeknevelés, el-
váltak felépülésének, kismamák munkába 
kerülésének támogatása. Elsősorban a 
gyülekezethez tartozóknak szeretnénk az 
adott területeken több ismeretet, biblikus 
szemléletet, segítséget adni, de felada-
tunknak tartjuk, hogy a környezetünkben 
élőknek is felmutassuk e kérdések keresz-
tyén megközelítését, és segítsük őket.

Életút…

Tábori gyermekműsor
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Életút a párkereséstől a jól működő családig

Célunk, hogy mindazok, akiknek szüksé-
gük van a programra, tudjanak róla, el is 
jöjjenek, ha lehet másokat is elhozzanak, 
esetleg elküldjenek. A fi nanszírozó joggal 
várja, hogy az elnyert forrást hatékonyan 
használjuk. Vállalásaink teljesítésének 
feltétele, hogy legyen mindig elég részt-
vevő. Ezért sokféle kommunikációval 
támogatjuk a szervezést. A projektnyitó 
sajtótájékoztató 2012. október 05-én 13.00 
órakor lesz.
A teljes programot, később ismertetjük. 
Most csak a következő hetekben induló 
tanácsadásokra és csoportokra hívjuk fel a 
fi gyelmet. Hetente ismétlődő programok:

• Családi, házaspári feszültségek, prob-
lémák feloldását segítő tanácsadás, elő-
ször 2012. október 17-én szerdán 16-19 
óra között. (Kovács Károly, Kovácsné 
Ember Katalin)

• Egyéni pszichológiai tanácsadás, elő-
ször 2012. október 18-án, csütörtökön 
15-18 óra között. (Dr. Kálmánchey 
Márta)

• Egyéni pszichológiai tanácsadás, elő-
ször 2012. október 19-én, pénteken 
11-14 óra között. (Dr. Nagy Beáta)

• Egyéni munkavállalási tanácsadás a 
gyermekgondozásból visszatérőknek, 
először 2012. október 19-én 9.30-11.30 
óra között. (Almási Mariann)

• Kismamaklub a gyülekezet környezeté-
ben élő, hozzánk nem kapcsolódó kis-
mamáknak, először 2012. október 15-
én, hétfőn 9.30-11.30 között. (Püskiné 
Szécsi Judit, Berényiné Csinády Melin-
da, Könyves Zsuzsa)

• „Társas-játék” Játék az élet - az élet 
nem játék, felelős párkapcsolati attitűd 
támogatása. Csoportokkal egyeztetett 

időpontokban. Részletek az egye-
temi gyülekezet honlapján. (www.
egyetemigyulekezet.hu)

Októberben induló, havonta találkozó 
csoportok:
• Férfi -nő kapcsolatok kialakítását, csa-

ládtervezést támogató foglalkozások 
(Kovács Károly, Kovácsné Ember 
Katalin, Berényiné Csinády Melinda)

• A szülői feladatokra felkészítő, a 
gyermeknevelést segítő foglalkozások 
fi atal házasoknak havonta (Dr. Fazakas 
Gergely)

• 2012-ben jubiláló házaspárok csoport-
ja: 2012. október 27., majd havonta 
minden negyedik szombaton 15.00-
17.00 között, 15. sz. terem (Mózes 
Áronné)

Házasságra felkészítő foglalkozások 
(jegyesoktatás): jegyespáronként, jelent-
kezések alapján (6+1)x2 óra (Kovács 
Károly, Kovácsné Ember Katalin).

Minden program helyszíne a Bolyai u. 25., 
a hirdetőtáblákon, a honlapunkon (www.
refnagyerdo.hu), kihelyezett termekben, ha 
más a cím, azt külön jeleztük. Jelentkezni 
a +3652410811 telefonon lehet, legkésőbb 
a program előtt 72 órával. A résztvevő 
szülők gyermekeinek felügyeletet mindig 
biztosítunk.
Vigyünk a programokról szórólapot ma-
gunkkal a gyülekezetből, fi gyeljük a hon-
lapunkon megjelenő, kapcsolódó informá-
ciókat, irányítsuk ezekre mások fi gyelmét 
is! És imádkozzunk az egész programért, 
hogy elérhesse a célját: épülhessünk, 
segíthessünk, épüljön a gyülekezetünk!

Mózes Áron projektmenedzser
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Kirándulás a Gyimesekbe
Gyülekezetünk „kirándulás felelősei” 
(Győri János és Somorjai László) mesz-
szire vittek bennünket augusztusban. Az 
úti cél Gyimesbükk volt, a történelmi 
Magyarország egyik legkeletibb pontja. A 
Gyimesi-szoros alsó kijáratánál, a Tatros 
folyó partján fekszik ez a hányatott sorsú 
csángó falu, amelyet 1950-ben elcsatoltak 
a vele egybefüggő csángó településektől, 
Hargita megyétől, a történelmi Erdélytől, 
és a román lakta Bákó megyéhez, Mold-
vához csatolták, néhány évvel később a 
magyar nyelvű oktatást is megszüntették. 
Ez utóbbin a „rendszer-váltást” követően 
sikerült változtatni vendéglátónk Deáky 
András nyugdíjas iskolaigazgató, a Szent 
György Lovagrend és a Történelmi Vité-
zi Rend tagjának hősies munkálkodása 
eredményeként.

Nemcsak térben, hanem időben is nagy 
utazást tettünk, majd egy évszázadot 
mentünk visszafelé az ottaniak életvitelét 
tekintve. Havasi állattartás, pásztorkodás, 
fakitermelés, háziipar nyújt megélhetést 
nekik, nagyrészt önellátók, maguk állítják 
elő létfenntartásuk eszközeit és feltétele-
it, cserekereskedelemmel szerzik be a 
hiányzó dolgokat. Festett tornácos fahá-
zakban laknak, lovas kocsikkal járnak, 
láttam patakban mosó nénit is. Ízelítőt 
kaphattunk népművészetükből, díszítő 
művészetükből, zenéjükből, táncukból, 
ízes, archaizáló nyelvezetükből és fi nom 
helyi ételeikből is. Magyarságuk megőrzé-
sének fontos támasza és eszköze a vallási 
élet: talán természet közeli életmódjuk és 
nehéz sorsuk erősíti meg hitüket (római 
katolikusok).  Régi és új templomaik rend-
szeresen, hétköznap is, zsúfolásig megtel-
nek, és minden korosztály megjelenik. Az 

egyház vezetésével és nagy összefogással 
sikerült létrehozni a szomszéd faluban, 
Gyimeslokon a „Sziklára épült házat”, a 
Szent Erzsébetről elnevezett kápolnát és 
líceumot, ahol magyarul tanulhatnak a 
környék fi ataljai.

A Gyimesi-szoros végén egy pusztulásnak 
indult vasúti őrház állt, ahonnan lépcsőso-
ron lehetett feljutni egy régi Rákóczi-vár 
romjaihoz. Deáky András megvásárolta, 
és magyarországi támogatók segítségével 
felújíttatta az őrházat, amelyben vasúttör-
téneti kiállítás látható. 2008-ban ide futott 
be a pünkösdi zarándok-vonat magyar 
koronás címeres felújított mozdonyával, 
több mint negyvenezer ember ünnepelte.

A környékkel ismerkedve eljuthat-
tunk Csíkszeredába, Csíksomlyóra, 
Székelyudvarhelyre, Mádéfalvára. Haza-
felé utunkon, Bögözön, egy különleges 
református templomban egy különleges 
lelkész, Bíró Endre igazi székely góbés 
humorral mesélt nekünk a falakat bo-
rító freskókról és a kazettás mennyezet 
szépségeiről. Végül még egy csoda várt 
bennünket Körösfőn, egy négy fi atornyos 
templom, szépséges piros varrottas igés 
terítőkkel és falvédőkkel.

Lelkileg, szellemileg sokat gazdagodhat-
tunk ezen a kirándulásunkon is, érezve a 
távoli magyarok közelségét, az összetar-
tozást, az összefogás erejét, a hit támaszát, 
az ottaniak meghatóan kitartó és elszánt 
küzdelmét magyarságuk megőrzése ér-
dekében. 
Illesse köszönet szervezőinket és vendég-
látóinkat!

Dr. Kálmánchey Márta
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Kőszegi biciklitúra
Péntek reggel a templom elől indult a 
18 fős nagyerdei biciklis különítmény 
Kőszegre. Hosszú, fárasztó autózás után 
érkeztünk meg a felújított református ven-
dégházba, ahol szeretettel és vacsorával 
vártak minket. A szállás elfoglalása után 
körülnéztünk a kellemes han-
gulatú városban. Másnap, 
miután mindenki megba-
rátkozott a kifejezetten 
jó állapotban lévő, 
kölcsönzött kerék-
párokkal, Léka felé 
vettük utunkat. Az 
ottani vár megtekin-
tése után elindultunk 
egy feltételezett ösvé-
nyen, egy a turistajelzés 
szerint közeli kilátóba. Bár 
lehet, hogy tényleg nem volt 
messze, ám mi hosszú út megtétele után 
sem találtuk meg. Hosszas barangolás 
után döbbentünk rá, hogy téves irányba 
tartunk! A megerőltető túra a csapat ket-
téválását eredményezte. A vakmerőbbek 
hosszabb túrára indultak, az ebédfőzés-
ben jártasak pedig a szállás felé vették 
útjukat. A nagyobb útra vállalkozók egyik 
legnagyobb élménye volt az Írott-kőn 
elfogyasztott pohár víz egy vendéglőben, 

majd a hegyről lefelé való száguldás. 
Miután mindenki épségben visszaért, az 
estét nagyon jó hangulatban, sétával, a 
postamúzeum megtekintésével, majd a 
szálláson társasjátékozással töltöttük.
Vasárnap a helyi templomban a Nagyerdei 

Gyülekezet nevében énekszóval 
köszöntöttük a kőszegi test-

véreket. Az igehirdetés 
szolgálatát beosztott 
lelkészünk, Bertha 
Zoltán végezte. Ez-
után meglátogattuk 
Ottlik Géza: Iskola a 
határon című köny-

véből ismert intéz-
ményt, melyben ma is 

oktatás folyik. Délután 
marcipánból készült mese-

jeleneteket néztünk meg a helyi 
múzeumban, majd – az eső miatt kocsikkal 
– elmentünk a locsmándi élményfürdőbe, 
ahol az összes csúszdát kipróbáltuk.
Hétfőn a cáki pincesorhoz és Velembe 
tekertünk el, ahol egy magyar falut be-
mutató skanzent tekintettünk meg. Maga 
az út is élmény volt, hiszen különlegesen 
szép tájak mellett haladtunk el. Szabad 
programként a csapat nagy része Lékára 
indult, az ottani, híresen fi nom fagylal-
tért. Mivel a cukrászdát zárva találtuk, be 
kellett érnünk a lékai templommal és a 
mauzóleummal.
Másnap fájó szívvel vettük búcsút Kőszeg-
től. Visszafelé megálltunk a jáki templom-
nál és Pannonhalmán is. Bár az apátságot 
csak kívülről néztük meg, a botanikus 
kert megtekintése belefért az időnkbe. 
Végül mindannyian épségben, szép él-
ményékkel gazdagodva térhettünk haza. 

Hodossi Nóra

Erdélyi kirándulás
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Biblia a babaágyban  (18.)

„Követlek..., de...”
Jól ismerjük azt a részt a Szentírásból, 
amikor Jézus így szólt valakihez: „Kövess 
engem!” A megszólított azonban ezt kérte 
válaszában: „Uram, engedd meg, hogy 
előbb elmenjek, és eltemessem apámat.” 
Erre Jézus azt mondta, hogy „Hadd te-
messék el a halottak a halottaikat, te pedig 
menj el, és hirdesd az Isten országát!”
A történet hasonlóan folytatódik: „Egy 
másik is ezt mondta: »Követlek, Uram, 
de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek 
házam népétől.« Jézus pedig így felelt: 
»Aki az eke szarvára teszi a kezét, és 
hátratekint, nem alkalmas az Isten orszá-
gára.«” (Lk 9, 58–62)
Kamaszként, ha ezt a részt olvastam 
vagy hallottam a Szentírásból, mindig 
megrőkönyödtem Krisztus Urunk szívte-
lenségén. A templomi kufárokat dühösen 
kiebrudaló felháborodásához kapcsoltam, 
és kicsit morogtam magamban, ha ilyen-
kor eszembe jutott Jézus „szelíd” jelzője.
Miért nem engedi előbb eltemetni a 
halottainkat? Miért nem hagyja, hogy 
elbúcsúzzunk szeretteinktől? És mindezt 
ráadásul azelőtt, hogy épp neki kezdenénk 
szolgálni?!
Később aztán kissé megnyugtattak azok 
a magyarázatok, amelyek szerint Krisz-
tust kizárólagosan lehet csak szeretni és 
követni; vagy amelyek azt állítják, hogy 
ezek a radikális megfogalmazások inkább 
retorikai ellentételezések: az isteni és 
emberi dolgok fontossága közötti óriási 
távolságot és feszültséget akarják meg-
jeleníteni.
Amióta azonban gyermekeim vannak, 
rájöttem még valamire. Azóta ugyanis 
megismertem tőlük egy gyakran ismételt 
szókapcsolatot: „Jó, csak...”

– Gyertek reggelizni!
– Jó, csak... előtte befejezzük a legoház 
felépítését.
Vagy:  – Induljunk!
– Jó, csak... még megnézem ezt a (tizenkét) 
mesekönyvet.
Vagy:  – Irány az ágy!
– Jó, csak... előbb megtankolom az autókat 
/ megetetem a macikat stb.
Ismerősek ezek a párbeszédek?
De hogyan is folytatódnak? Hát a fel-
szólítás további, huszonötszöri, szülői 
vérmérséklettől függően lassabban vagy 
gyorsabban emelkedő hangerővel megtá-
mogatott elismétlésével.
Vagyis mit jelent a valóságban gyermek 
„jó, csak...” válasza? Azt, hogy nem.
Lehet, hogy akkor és ott ő nem így gondol-
ja, de az eddigi évek 83.527 alkalommal 
történt tesztelése során empirikus mérési 
eredményeim minden alkalommal ezt 
igazolták. Hibahatáron belül vagyunk, 
úgy vélem.
Jézus tehát nagyon jól tudta: ha valaki 
előbb még elmegy elbúcsúzni háznépétől, 
eltemetni szeretteit, gyorsan elfelejti, mit 
ígért, s magától többé nem megy vissza 
hozzá, ha eredetileg még akart is volna.
Amióta ezt megértettem, már inkább azon 
csodálkozom, hogy miért nem viszketett a 
szelíd Jézus tenyere ezekre a válaszokra, 
ha egyből tudta, mit jelentenek? Mert ne-
kem, bevallom, leggyakrabban a gyerekek 
e csúsztatott nem-jeire szokott.
Vagy most jössz, vagy később sem – 
bárhogy is ígéred e pillanatban. Ha nem 
tudunk rájuk hatni, legalább rettentsenek 
el minket engedetlen gyerekeink válaszai 
attól, hogy mi is azt ismételgessük Krisz-
tus hívására: „Követlek, de...”

Dr. Fazakas Gergely
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Életképek
(részlet)

Dialektikus teológia

“Az üdvösség a kegyelem ingyen aján-
déka.” Ez a protestánsoknak a nagy újra-
felfedezése, ami reformációt szült. “Nem 
lehet üdvözülni jócselekedetek nélkül.” 
Ez a római egyháznak a részigazsága. E 
sarkított kettős-egy igazsághoz oda kell 
érteni, mondani ezt az Igét: Isten “Krisz-
tusban egybefoglal mindeneket” (Ef 1,10). 
A test-lélek embert, az igaz-bűnös embert, 
a látható-láthatatlan egyházat, a szellem-
anyag kettős egy valóságát. A gyilkos 
feszültségekben vergődő világot is ismét 
egybeszerkeszti majd az Isten. Ez a mi 
boldog keresztyén reménységünk.

Farkas József

Imádság
Adj, Istenem bölcsességet,
vágyaimnak csendességet,
illedelmes öregséget,
s könnyű véget, könnyű véget.

Áprily Lajos

Sírkőre 
(részlet)

Voltam kiáltás, elkapott a szél,
De aki kiáltott, az él!
Völgy csipkebokra már hiába száraz,
Az Úr lángolt ott, mindig oltár már az!

Ha van füled, halld hangtalan beszédem;
Mindegy, mi voltam: voltam az ami,
Egy hang voltam az Isten énekében
És kár lett volna el nem hangzani.

Nagy Zoltán

 Hogy vagy? - megkérdeztük az arra járókat

Jótékonysági csereakció 

Ifi s évnyitó

Csoportvezetői táborértékelő 



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 10. szám                      Megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:        11738008-20012917
Gyülekezeti honlapunk címe:         www.refnagyerdo.hu

Zenés áhítat

(vasárnaponként 5 órakor) 

Okt. 7. Karasszon Dezső orgonál
Okt. 14. Ispány Marietta énekel, Nagy 
Csaba Zoltán oboázik
Okt. 21. Csorba Gergő gitározik
Okt. 28. Kerekes Sándor orgonál, Jenei 
Anna Sára és Mészöly Virág oboázik
Nov. 4. Sepsy Katalin énekel, Karasszon 
Dezső orgonál

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!” 
(Zsolt 136,1)

Információ

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…

 kiscsoportok alkalmaiért,
 idősekért,
 gyülekezeti hétvége áldásaiért.

Hírek

 Idősek délelőttje, október 9-én 9:30-tól 
12 óráig, “Mit vár tőlünk az időskor, és mi 
mit várunk tőle?” címmel előadást tart Dr. 
Kálmánchey Albert pszichiáter, orvos.

 Október 12-14 között Gyülekezeti 
hétvége alkalmai, október 14-én vasárnap 
délelőtt úrvacsorás istentiszteletek lesznek. 
(Részletek a címlapon.)

 Az új gyülekezeti könyvtárat az október 
21-i  fél 11-es istentisztelet után nyitjuk 
meg.

Az új gyülekezeti könyvtár előkészületben 
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