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Gyülekezetünk egy csoportja az Őrségben járt
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Őrségben
„Ébredj bizonyságtévő Lélek! A várfa-
lakra őrök álljanak!” – énekeltük sok más 
énekkel együtt 23. gyülekezeti kirándulá-
sunkon az Őrségben. Az énekszöveg a ke-
resztyének feladatára utal: őrként kellene 
élnünk, irányt mutatva és fi gyelmeztetve 
a veszélyekre. Erre asszociáltunk hazánk 
legnyugatibb vidékén az Őrségben, amely 
terület az ősi határvédelmi funkciójáról 
kapta nevét. Szervezőink, Győri János és 
Somorjai László ismét gazdag programot 
kínáltak gyülekezetünk érdeklődő tagjai 
(és külső részvevők) számára. Történelmi 
és néprajzi szempontból egyaránt különle-
ges ez a vidék, a természet viszonylagos 
érintetlensége miatt jelentős része tájvé-
delmi körzet. A települések egy részén 
ún. „szeres” elhelyezkedés jellemző, ami 
azt jelenti, hogy a házcsoportok lazán 
kapcsolódnak, ahogy a rokon családok 
benépesítették. Ezek közül a legszebb: 
Pityer-szer, amit helyreállított formában 
láthattunk. 
Vasárnapi istentiszteleten Őriszentpéteren 
vettünk részt, ahol Major Lehel szol-
gált és köszöntött bennünket. Az őrségi 
vásár forgatagába is belekóstolhattunk. 
Különleges élmény volt a veleméri kora 
gótikus stílusú XIII. századi templom, 
belsejében Aquila János freskóival. 
Szentgyörgyvölgyön is érdekes temp-
lomban jártunk, a XVIII. századi refor-
mátus istenházában a festett fakazettás 
mennyezeten bárányfelhők gyülekeztek. 
Ahogy Hodánics Péter lelkész elmondta, 
a patinás, több száz férőhelyes templom-
ba jelenleg csak néhányan járnak, mivel 
a falvakra mért leépítési nyomás erősen 
érinti ezt a vidéket is. Hálát adhatunk a 
mi erős, növekvő gyülekezetünkért, és 
jó lenne imádkozni és cselekedni a kicsi, 

gyenge nyájak növekedéséért és a falvak 
felemelkedéséért.
Megkoszorúztuk a Trianon utáni or-
szághatáron emelt emlékművet, melyet 
Háromhatárkőnek neveznek, lévén hogy 
három ország határán áll. Ezt követően 
Szlovéniába is átmentünk, sétálgattunk 
Lendván és környékén.
Minden napot áhítattal kezdtünk Dr. Ötvös 
László vezetésével, a buszon bizonysá-
gok és kedves, lélekemelő történetek, 
„mézcseppek” hangzottak el. Sok egyházi 
éneket énekeltünk, amikért szép dicséretet 
is kaptunk egyik „külsős” útitársunktól.
Felsorolni is sok lenne azt a sok szép 
látnivalót és élményt, amikben részünk 
volt az öt nap alatt lelkileg, szellemileg 
és testileg egyaránt. Ez utóbbi sem volt 
elhanyagolható, ui. szálláshelyünkön, 
Őrimagyarósdon kiváló és bőséges helyi 
népi eledelekkel kényeztettek bennünket 
házigazdáink, Hegyi Vilmos és Csilla, 
akiknek vendégszeretete és megnyerő 
személyisége külön élmény volt.
Akik részt vettünk a kiránduláson, tudjuk 
ajánlani, hogy legyünk őrségben szellemi 
értelemben, és látogassunk az Őrségbe 
konkrét módon, mert érdemes! 

Dr.Kálmánchey Márta

A veleméri templomban
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Alaptörvényünk
Dicsérem és dicsőítem Teremtőnket, 

akinek hatalmából adatott István királynak 
a magyar állam létrehozása. Így hazánk a 
keresztyén Európa része lett. 
Hálát adok Urunknak, hogy meghallgat-
ta sok könyörgő keresztyén kérését az 
Alkotmány elkészítésével kapcsolatban. 
Mennyei Atyánk kegyelméből Alaptör-
vényünk jó. Örülök, hogy a bevezetésben 
– a Himnusz első sorát idézve – kérjük 
Isten áldását. Bizony, a becsületes és lel-
kiismeretes munkának is csak akkor van 
gyümölcsöző eredménye, ha az Ő áldása 
van rajta (Zsolt 127,1).

Alkotmányunkat örvendetes módon 
áthatja a felebarát iránt érzett szeretet. Az 
egyéni szabadság csak másokkal együtt-
működve bontakozhat ki. Együttélésünk 
legfontosabb keretei a család és a nemzet, 
összetartozásunk alapvető értékei a hűség, 
a hit és a szeretet. Fontos az elesettek és a 
szegények segítése. A polgár és az állam 
közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, 
az igazság, a szabadság kiteljesítése. A 
huszadik század erkölcsi megrendülés-
hez vezető évtizedei után múlhatatlanul 
szükségünk van a lelki és szellemi meg-
újulásra.

E törvény akkor lesz igazán jó, ha meg-
felelő tartalommal, élettel töltjük meg, s 
ebben nekünk komoly felelősségünk van, 
mint istenfélő keresztyéneknek. 
Kérjük a Mindenható segítségét nemze-
tünk lelki, szellemi és erkölcsi megújulá-
sához, s az Ő akaratát szolgáló igazságos 
törvények és jogszabályok megalkotásá-
hoz, s a leírtak betartásához. 
Munkálkodjunk mindannyian Isten di-
csőségére, és bízzunk az Ő – hazánkat 
megtartó – kegyelmében!

Széll György

Presbiterválasztás  (2.)

A presbiterválasztás bibliai, missziói, tör-
vényi szempontjairól az áprilisi számban 
írtunk.
A Presbitérium gyülekezetünk különböző 
rétegeiből megválasztotta a Választási 
Bizottságot: Bertha Zoltán, Diviánszky 
Ákos, Dr. Erdei István, Dr. Ötvös László, 
Nagyné Gacsályi Éva, Szarvasné Joó Ani-
kó gyülekezeti tagokat és hivatalból Püski 
Lajos lelkipásztort.  A Választási Bizottság 
tagjait egy vasárnapi istentisztelet kereté-
ben bemutatjuk, és akkor leteszik az esküt.
Az ajánlások ideje a presbiteri szolgálat-
ra: aug. 1 - szept. 30.  Célszerű, ha minden 
gyülekezeti tagunk több személyt is java-
sol, mert 24 presbitert és 6 pótpresbitert 
kell választanunk.
Az ajánlás módja:
− írásban kell felsorolni az ajánlott sze-

mélyek nevét, 
− csak az ajánló személyes aláírásával 

hiteles a lap, 
− a templomban lévő urnába kell helyezni.
Szeptember végén a Presbitérium megerő-
síti az ajánlottak névsorát, és elrendeli a 
választást. A választás időpontjának szó-
széki kihirdetése okt. 30. és nov. 6. vasár-
nap.  A jelöltek személyes bemutatása, 
írásos bemutatkozó lappal együtt, nov. 
6. vasárnap a délelőtti istentiszteleteken 
lesz. A választás ideje: nov. 13. vasár-
nap, a délelőtti istentiszteletek utáni egy-
egy órában. Dec. 4-én vasárnap délelőtt a 
megválasztott új presbiterek eskütétele.
Vegyük nagyon komolyan az ajánlás 
lehetőségét, mert az alapvetően megha-
tározhatja a választás eredményét. Külö-
nösen fi gyeljünk a missziói szempontokra. 
Hordozzuk imádságban az ajánlás és 
választás folyamatát, hogy Urunk áldása 
lehessen rajtunk. Püski Lajos
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A többgenerációs táborozásról

Érvek, ellenérvek, tények

Május második hétvégéjén húszegynéhá-
nyan gyűltünk össze Sátoraljaújhelyen. 
Nem táborozásra érkeztünk. A DRHE 
lelkésztovábbképzésén vettünk részt. 
Tekintettel arra, hogy témaként a gyüle-
kezetépítő táborozás volt meghirdetve, a 
református paritás elve alapján arányosan 
képviseltették magukat közöttünk a hittan-
oktató, és presbiter testvérek is.

Mi, négyen, több értelemben véve is a 
legmesszebbről, Szegedről, a Honvéd téri 
Református Egyházközségből érkeztünk. 
Alacsony létszámú reformátusságunkból 
adódóan (egyházközségünk választói 
névjegyzékén 260-an szerepelnek) csak 
kapkodtuk a fejünket azokon a számokon, 
melyeket a bevezetőben hallottunk. Több 
száz fős istentiszteletek (a mi templo-
munkban, vasárnap 150-180-an vannak); 
megannyi kis csoport (nálunk 10-12 
működik); 370 fős többgenerációs gyü-
lekezeti nagytábor (tavaly Pécsváradon 
32-en voltunk)! 

Elkezdődött a beszámoló. Szép rend-
ben, felvázolt tematika alapján, egymás-
nak adták a szót a nagyerdei szervezők 
és csoportvezetők. A missziói alapvetést 
követően megtudtuk, miért tartotta fon-
tosnak a lelkész a gyülekezet különböző 
generációinak „összeismertetését”. Képet 
kaptunk a munkatársak közös, egymásra 
(is) odafi gyelő munkájáról – tábor előtt, 
alatt, és után. 

A Várhegy Üdülő bejárása plasztiku-
san megalapozta a szünet utáni, újabb 
előadást, mely egyre inkább a gyakorlati 
teendőkre helyezte a hangsúlyt. A szo-
babeosztás, a  napirend megtervezése, a 
sokszínű kötelező és választható progra-

mok összeállítása nem tartozik a látható 
munkák közé, de nélkülük épp’ azt a vonz-
erejét vesztené el a tábor, amely az évek 
során egyre több fi atalt és idős gyülekezeti 
tagot szólított meg. 

A lebonyolítás részletes ismertetésé-
re, majd az utógondozás fontosságának 
hangsúlyozására sajnos már nem jutott 
sok idő, pedig a kérdések is jelezték, hogy 
– a kétségtelenül lenyűgöző prezentálás 
mellett – a hasonló jellegű táborok alapí-
tására való buzdításra, az azt elősegítendő 
tanításra, még az érdeklődés szintjén is 
őszinte igény jelentkezett a nem nagyerdei 
résztvevők körében. 

A többgenerációs tábor gyakorlata 
mellett/ellen felmerült érvek, ellenérvek 
olyan problémákat kezdtek feszegetni, 
melyek átgondolására érdemes lenne ösz-
szeülni azoknak, akik már megrendezték a 
táborokat; akik elhatározásra jutottak az 
erre vonatkozó munkálatok megindításá-
ra; illetve akik nem tartják jónak elhagyni 
azt a – kis táborokra annyira jellemző sze-
mélyes, meghitt közösségi – hangulatot, 
amit a nagy létszámú táborok kénytelenek 
veszteségként elkönyvelni. 

Az autóban hazafelé utazva jó volt fel-
idézni az alig huszonnégy óra alatt kapott 
rengeteg információt. Összegezésként 
(mielőtt elaludtak volna a tanítványok…) 
arra jutottunk, hogy a gyülekezetépítésnek 
valóban elhanyagolhatatlan feltétele az az 
alapvetés, amely – Jézusra fi gyelve – fel-
méri: milyen célokért mekkora áldozatokat 
vagyunk hajlandóak hozni!? 

Köszönjük a nagyerdeiek lelkesedését, 
őszinteségét, szeretetét és a tábortulajdo-
nos házaspár bizakodó jókedvét, előrete-
kintését: jönnek még ide reformátusok!

Dr. Kereskényi Sándor
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VIII. Református Zenei Fesztivál – Budapest

Idén nyolcadik alkalommal rendezték meg 
a Református Zenei Fesztivált június 3. 
és 5. között. A programsorozat a magyar 
református egység létrejöttének május 22-
ei évfordulójához kapcsolódó eseményso-
rozat és a Magyar Reformátusok Hatodik 
Világtalálkozójának kiemelt kulturális 
rendezvénye is lett. Gyülekezetünk kóru-
sa számára azonban legfőképp azért volt 
olyan fontos, mert lehetőséget kaptunk, 
hogy karnagyunk, Nagy Csaba énekfel-
dolgozásait bemutassuk. A kórustagok 
által „CSÖM”-nek becézett (ami annyit 
tesz: Csaba Összes Műve) darabok nép-
dalzsoltárok, különböző régi énekesköny-
vi énekek többszólamú, kamarazenekari 
és orgonakíséretes feldolgozásai. 

Első bemutatkozásunk a Lónyay Utcai 
Református Gimnáziumban volt. Nagy 
örömünkre a fesztivál megálmodója és lét-
rehozója, Böszörményi Gergely lelkes és 
meleg szavakkal köszöntötte az elhangzott 
műveket és persze alkotóját, kiemelve, 
hogy milyen fontos magyar református 
zenei örökségünk ápolása. A Református 
Zenei Fesztiválnak éppen az a célja, hogy 
megőrizzük és megmutassuk református 
zenei kincsünket és kultúránkat a jelen és 
az utókor számára. 

Rövid pihenő után átsétáltunk a Kálvin 
téri református templomba, a követke-
ző zenei szolgálat helyszínére. Minden 
elismerés megilleti a kamarazenekar 
ifjú muzsikusait, akik derűsen cipelték 
hangszereiket a kánikulában, és ráadásul 
még gyönyörűen is játszottak. A templom 
hűvösében igazi felüdülés volt énekelni. 
Itt ismét kántorunk feldolgozásaiból 
mutatott be válogatást kamarakórusuk, 
illetve a mintegy 300 fős Kárpát-meden-
cei Egyesített Református Kórus (tagjai 

a hazai egyházkerületekből, valamint 
Felvidékről, Kárpátaljáról, a Vajdaságból, 
Partiumból és Erdélyből érkeztek) és a 
kamarazenekar.
Felemelő érzés volt valóban a határon 
inneni és túli keresztyén testvérekkel a 
régmúltból örökölt gyönyörű közös éne-
keink kicsinosított, felékesített feldolgo-
zásaival szívből örvendezni, fohászkodni 
és dicsőíteni az Urat.
(A fesztiválon előadott művek megtalálha-
tók a „Hinni taníts, Uram…” című CD-n, 
illetve az októberre tervezett következő 
CD-n.)

Győriné Tóth Edit

Kórus évadzáró a templomban...

és a templomkertben
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Keresztrejtvény
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Életképek

Budapesti kirándulás

Ifi vezetői kirándulás

Konfi rmálók keresztelése

Vendég Skóciából

Tábori konferencia Sátoraljaújhelyen

Keddi kör
Kismamaköri generációk

A nyár

Érlel a Nap. Érlel a nyár. 
Miben és mire érik az életed? Vannak-e 
gyümölcseid és
éveidből mit aratsz, mit aratnak le?

Nyár. A természet saját szükségleteinél 
többet termel. És te?

Szükség van rád. Kiléptél önmagad szűk 
köréből. A nyár bőségével van tele életed.
Tetteid, szavaid érzelmeid éretten 
hullanak mások életébe.

Már nem hiába terem a fa, amelynek 
gyümölcséből legalább egy ember éhét, 
szomját oltja. 
A szántóföldek búzamezői milliókat 
táplálnak.

És te? 
Nyár az életed? 
Érlelnek az évek. Mit terem életed? 
Magadnak, másoknak.

Milyen hangok vannak a kacagásod-
ban, tapasztalattól súlyosak-e szavaid, 
bujkál-e

bölcsesség gondolataidban, több van-e 
benned, mi magadnak elég?

Nyár. Bőség. Öröm. 

(Mácz István)



Hírek

 Szilágyi Krisztina Sára segédlelkész 
búcsúprédikációja július 31-én, a délelőtti 
istentiszteleteken lesz.

 Kerti partit tervezünk július 31-én dé-
lután 16 órára.

 Peleskey Miklós Péter segédlelkész 
bemutatkozó szolgálata augusztus 14-én, 
a délelőtti istentiszteleteken lesz.

(vasárnaponként 5 órakor) 

Július 10. Beeri Barnabás zongorázik
Július 17. de. 10 órakor zenés istentisztelet 
Dr. Karasszon Dezsőné Nagy Márta em-
lékére a Füredi úti templomban
Július 24. Sepsy Katalin és Tóth Lilla énekel
Július 31. Rózsáné Farkas Aliz orgonál
Augusztus 7. Karasszon Dezső zongorázik 
és 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:   Litográfi a                  Készült 450 példányban
19. évfolyam 7. szám                  Megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:  11738008-20012917
Gyülekezeti honlapunk címe:   www.refnagyerdo.hu

Imádkozzunk…

 többgenerációs táborozásunk áldásaiért,
 üdülők feltöltődéséért,
 úton járókért.

„Én felüdítem az eltikkadt lelket, és megelégítek minden elcsüggedt lelket.”  
(Jer. 31, 25)

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)
Méliusz Református Rádió – 88 MHz-en 
URH sávban városon belül 

Információ

Köszönjük, Urunk,
hogy nincsenek
szürke hétköznapjaink.
Csak ajándék időnk van,
amely újabb és újabb lehetőséget
kínál arra,
hogy Szentlelked által
átéljük szeretetedet
és megosszuk örömünket
testvéreinkkel.

Simon András
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