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Világosság a világnak   (1.)
Októberi gyülekezeti hétvégénken a 
Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet 
igazgatója, a Károli Gáspár Református 
Egyetem tanára, Dr. Anne-Marie Kool 
tartott három előadást 100-120 gyüle-
kezeti tagunknak: Világosság a világnak 
főcímmel. A sorozat alcíme: Keresztyén 
élet a világot átfogó egyház tagjaként. Az 
előadások szerkesztett változatát folyama-
tosan közöljük.

A világ Isten világa

Előadónk többféle módon igyekezett be-
vonni a résztvevőket, amikor egy-egy gon-
dolatnál azt kérte, hogy 
3-4 fős mini csopor-
tokban beszélgessünk 
néhány percig, vagy 
amikor a keresztyénség 
világban való helyzetét 
kérdés-feleletek formá-
jában tekintettük át.
Beszélgettünk a misz-
szió fogalmáról, hogy 
azt ne csak nagyon le-
szűkített értelemben 
lássuk. Hangsúlyozta, hogy a nagy „fa-
luvá” zsugorodott világ Isten világa, és 
nem csupán a helyi gyülekezetek. Missziói 
szempontból vizsgáltuk, hogy milyen 
az a világ, ahová küldettünk. Kivetítve 
láthattuk a világ felekezeti megoszlását, 
mely szerint a Föld lakóinak kb. 33%-a 
keresztyén, 18%-a muszlim, 13%-a hindu, 
6%-a buddhista, 0,4%-a zsidó, 16%-a azt 
mondja magáról, hogy nem vallásos, és 
csak 4,4%-a tartja magát ateistának. Eze-
ket a számokat persze óvatosan kell ke-
zelnünk, mert nem tudjuk, hogy az egyes 
felekezetekben milyen arányban vannak a 

névleg vallásosak és az elkötelezett hívők.
Óriási missziói mező tárult elénk, amikor 
a bibliafordítások adatait láthattuk, hiszen 
a teljes Bibliát ugyan már 457 nyelvre, az 
Újszövetséget és más bibliai könyveket 
pedig több mint 2000 nyelvre fordították 
le. Folyamatban van a fordítás közel 2000 
nyelvre, viszont még mintegy 2000 kisebb 
nyelven semmilyen bibliai könyv nem 
olvasható.
Elgondolkodtató volt szembesülni azzal, 
hogy a világ keresztyénségének súlypontja 
az identitás-válsággal küzdő Európából és 
nyugati világból eltolódott a déli félteke 
országaiba, valamint a Távol-Keletre. 

Ezeken a területeken 
a keresztyénség ro-
hamosan gyarapszik, 
folyamatosan sok új 
gyülekezet alakul. Ör-
vendetes volt látni, 
hogy Isten Lelke ma is 
hatalommal munkálko-
dik. Ugyanakkor el kell 
gondolkoznunk, hogy 
hazánkban miért csak 
kevés gyülekezetben 

van pezsgő élet.
A keresztyénség sokszínűségét egy pár 
perces rövidfi lm mutatta meg számunk-
ra. A világ keresztyéneinek nagy része 
szabadon gyakorolhatja hitét, de van-
nak megtűrt, sőt üldözött keresztyének 
is. Láthattunk különböző gyülekezeti 
alkalmakat, egyik helyen lendületes, 
örvendező, máshol komoly, visszafogott  
keresztyének voltak együtt. A misszióban 
fi gyelembe kell vennünk, hogy az azonos 
bibliai üzenet kulturális értelemben mi-
lyen sokszínű formában van jelen a világ 
különböző részein.
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Világosság a világnak (1.)

Milyen hatást gyakorolnak ma a ke-
resztyének a világra? Növekszik vagy 
hanyatlik a keresztyénség? Előadónk itt 
is arra kért bennünket, hogy erről először 
mini csoportokban beszélgessünk, majd 
néhány véleményt tegyünk közkincsé. 
A constantini kor államilag támogatott, 
sőt kötelező keresztyénség impozánsnak 
látszó statisztikai adatai után mostanában 
csak csökkenést láthatunk. Az igazi nagy 
kérdés az, hogy ez valóságos csökkenés, 
vagy egy tisztulási folyamat zajlik, amikor 
egyre inkább csak a hitükben elkötelezet-
tek fogják magukat vallásosnak mondani 
egy-egy felmérés idején.

Missziói tanulságok

– meg kell ismernünk a világot, amelybe 
küldettünk,
– tudnunk kell, hogy nemcsak a saját gyü-
lekezetünk, hanem az egész világ az Úré
– látnunk kell az evangélium terjedésének 
mai dinamikáját és irányait,
– bátorítson minket az evangélium napja-
inkban való hatalmas terjedése,
– meg kell vizsgálnunk európai keresz-
tyénségünk gyengeségének okait,
– szolgáljon tanulságul a keresztyénség 
világra gyakorolt eddigi hatásainak is-
merete is,
– lássuk meg, hogy a számszerű csökkenés 
Európában egyúttal lehetőség az elköte-
lezettebb keresztyénség felmutatására is,
– missziónknak fi gyelembe kell vennie 
a kulturális különbözőségeket, a sokszí-
nűséget is,
– mindezek inspiráljanak bennünket is 
hűségesebb szolgálatra!
(Folytatjuk!)

Püski Lajos

Küldj fényt

„Isten a gondolatait testekbe öl-
tözteti, mikor azt mondja el, hogy 
micsoda a világ; de kiszabadítja 
gondolatait a testekből, mikor töb-
bet akar mondani, mikor azt akarja 
elmondani, hogy kicsoda Ő! 

Az ember ujjong a megtestesülés 
nagyszerű során, mert virágot lát, 
gyümölcsöt számlál, szeret, életet ad, 
nevel. De nem szabad sírnia, mikor 
a nagyobb dicsőség útjára ér: a meg-
lelkesülés útjára. Mikor a földi élet 
széthull s mennyei palánták nyúlnak 
fel belőle; mikor a látható dolgok: 
mosolyok, bánatok, életsorsok, gyer-
mekarcok, férfitörzsek lassanként 
foszló ködökké válnak, s a látható 
világ múló vonásaiból kibontakozik 
az örökkévaló világ szépsége, mint 
ahogy lemossák a szennyet a műre-
mekről...”

Ravasz László

küldj fényt Uram
belső ragyogást
napórámon elnyugszik az árnyék
nemsokára csend lesz

fényt gondolataimnak
fényt szavaimnak
fényt tetteimnek

s mibe hazatérek
adj fényt majd az estnek

Puszta Sándor
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Isten válaszol Biblia a babaágyban (15.)

2010. Gyülekezeti tábor. Szombat dél-
után beszélgettem egy testvéremmel. 
Többek között arról, hogy milyen jó, 
hogy az ördög nem tud engem már meg-
kísérteni: például dohányzással, itallal, 
féltékenységgel, anyagiakkal. De mégis 
van valami, amivel mostanában állandóan 
piszkál. Változni fog a munkahelyemen 
a helyzet. Egy másik osztállyal fogunk 
összeköltözni, és jóval nehezebb lesz a 
sorsunk. A 30 ágyas osztályon majd nagy 
lesz a forgalom: minden nap jön vagy tíz 
új beteg, megy haza sok beteg, és három 
műtőre fogunk dolgozni. Több, mint tíz 
beteg lesz naponta műtve, szívkatéterezve, 
plusz a rengeteg dokumentáció. Mindeh-
hez ugyanúgy mint most, kettő nővér lesz 
nappal, egy éjszaka, és én úgy éreztem, 
hogy nem lesz elég erőm a munkához!
A beszélgetést félbehagytuk, mert menni 
kellett készülődni a táborgyertyára. A 
táborgyertyán a kalácsot a focipályán kap-
tuk, ahol kevés fény volt, és halk morajlás 
hallatszott. Érkezett is Judit a kaláccsal. Én 
voltam legszélen, így nekem adta az első 
darabot. És láttam, hogy mozog a szája...
– Ó, gondoltam: igét mond, jó lesz fi gyel-
ni! Csak a végét hallottam: „aki megerősít 
engem!” Eleredtek a könnyeim…
– Ó, milyen kicsiny a hitem… attól félek, 
hogy nem lesz elég erőm… és jön az Ige… 
és én ismét átérezhettem azt, hogy Isten 
mennyire szeret engem…
Másnap aztán megismerhettem az Ige első 
felét is, Judit segítségével: „Mindenre 
van erőm a Krisztusban, aki megerősít 
engem.” (Fil 4,13)
Délután még aggodalmaskodtam… estére 
jött az erősítés…
– „AZ ÚR CSODÁSAN MŰKÖDIK”

Kulcsárné Klárika

      Gyermeki bölcsességek

Amikor bő 20 esztendővel ezelőtt egy 
gyerekkori barátunk édesanyja kezembe 
adta Ronald D. Laing Beszélgetések gye-
rekekkel című kötetét, azonnal megsze-
rettem a könyvet. Abban azonban tizen-, 
majd huszonéves fejjel is kételkedtem, 
hogy tényleg a kisgyermekek mondták 
azokat a mély bölcsességeket és különös 
poénokat, amelyeket Laing leír benne. 
Pedig a neves skót pszichiáteré volt az 
első gyűjtemény, amely valóban a saját 
gyerekeivel folytatott, általuk irányított 
beszélgetésekből áll. Persze, az angolul 
először 1977-ben megjelent könyv óta 
már minden trendi anyuka-magazinban 
és mamablogban közölnek gyerekszáj-
történeteket. Hitetlenkedésem ellenére 
rongyosra olvastam a könyvet, s aztán el 
is kallódott valahol. Amikor nemrég végre 
megvettem az új kiadást, már egész más 
szemmel lapoztam át. Az elmúlt években 
saját gyerekeimmel beszélgetve megta-
nultam, hogy a kicsik valóban elképzel-
hetetlen szépségeket tudnak megláttatni 
velünk. Néhányat leírok, most csupán a 
címben jelzett beszélgetésekből.

2009. május
Berci: – Minden bodobács élő?
Apa: – Sok bodobács él, de egyszer min-
degyik meghal.
Berci: – Igen. Élünk, élünk, élünk, aztán 
megöregszünk, elfáradunk, meghalunk, 
föltámadunk és Istenhez kerülünk.

2009. október 31. A fancsikai kilátóban.
B: – Ugye, nem szabad felmászni a kor-
látra, mert kiesünk és meghalunk?
A: – Igen.
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B: – Én már egyszer kiestem és meghal-
tam.
A: – Én hol voltam, hogy nem tudtalak 
megmenteni?
B: – Te még nem születtél meg. Nagyon 
régen volt, amikor az egri vár ostroma.
A: – És ki támasztott fel? Isten?
B: – Igen. Akkora voltam, mint egy pötty. 
Felmásztam a korlátra és lepottyantam. 
Aztán még egyszer meghaltam, akkor a 
lépcsőn gurultam le. Jézus támasztott fel.

2009. december 7.
Berci földgömböt kapott Mikulásra.
B: – A Föld nem szakad be a sok ember 
alatt?
A: – Nem, elbír mindenkit.
B: – Aha. És Isten feje az égig ér?
A: – Azt hiszem, még azon túl is.
B: – De olyan hatalmas, hogy a sátoral-
jaújhelyi libegő nem bírja el. És mégis 
elbírja. Ez a csodálatos.

2010. november 28.
B: – Milyen évszakkal kezdődött a világ 
eleje?
A: – Nagyon jó kérdés, de nem tudjuk.
Anya: – Szerintem tavasszal.
B: – De akkor miért esett olyan sok eső?
Anya: – Tényleg esett?
B: – Olvastuk egy könyvben Mamával a 
világ teremtéséről.
Anya: – És mi volt akkor?
B: – Nagyon régen még Isten sem volt. 
Akkor először megteremtette magát, azu-
tán a kisbaba Jézust, majd utána Máriát 
és Józsefet.
Anya: – Honnan tudsz Te ilyeneket?
B: – Én mindenre emlékszem. Emlék-
szem, amikor még meg sem születtem, 
emlékszem az egri vár ostromára, emlék-

szem Jézus születésére. Az egész világra 
emlékszem.

2010. december
B: – Én is olyan magas leszek, mint Te?
A: – Szerintem még magasabb.
B: – De akkorra Te már annál is maga-
sabbra nősz.
A: – Á, én már nem növök. Nagyjából 
18 éves korunkig növünk. Aztán, amikor 
öregedni kezdünk, már inkább összeme-
gyünk.
B: – Igen, egyre jobban összemegyünk, 
hajlunk, hajlunk egyre lejjebb, hogy a 
végén elérjük a földet, és meg is halunk.

Biblia a babaágyban   (15.)

(részlet)

A ritkuló sor tulsó végiről
Valaki lassan szembe jő velem,
De ő fehéren jő és csendesen.
És amerre vére rubintja hull
Virág fakad, fa nő, hegy tornyosul,
Tenger tágul - a világ végéig.
- S az ő vérétől áldott mindenki.

Az ő fején is ott a korona,
Tövisből, tövisből a korona.
Ketten megyünk egy akác-soron át,
Csak - másképp hordozzuk a koronát.

Reményik Sándor

Akác-sor őszi utóján
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Könyvajánló Templomkorszerűsítés  (1.)

Tovább a belső emberért

Megjelent gyülekezeti tagunk, Gellénné 
dr. Kálmánchey Márta újabb könyve: 
A belső ember növekedése. Alcíme: Az 
önismeret útján a hit és a pszichológia 
segítségével. 

A Kálvin Kiadó gondozásában kiadott 
kötet fülszövegén ezt olvashatjuk:

Kálmánchey Márta pszichológiai szaktu-
dását és hitéletből szerzett tapasztalatait 
összefonva szelíden, de határozottan te-
relgeti olvasóit egyszerre Isten közelébe 
és a mélyebb önismeret irányába. 
Meggyőződése, hogy ennek a két dolog-
nak szükségszerűen találkoznia kell, és 
együtt járulnak hozzá az ember személyes 
boldogságához. 
Olvashatunk többek között az isten-
kép, a szülőnevelés, az önazonosság, a 
perfekcionizmus, a vallásos hazugságok és 
a megbocsátás témáiról, megvalósítható 
tanácsokat is kapva a mindennapi életben 
való eligazodáshoz.

Részlet a könyvből: 
„Mit is jelöl a belső ember szókapcsolat? 
Az ember legbelsejét, személyiségének 
középpontját, legmélyebb valóját, amely 
képes a spiritualitás felfogására, és arra, 
hogy befogadja Isten benne végzett mun-
káját… 
Ez a könyv abban szeretne segíteni, hogy 
az ön- és emberismeret fejlesztése által 
növekedjen belső emberünk, erősödjön 
Isten bennünk élő lenyomata, képmása, és 
mind jobban megvalósíthassuk azt, amire 
hívattunk.”

( Szerk.)

A gyülekezeti házunk 2008-as jelentős 
bővítése után ebben az esztendőben a 
templomunk korszerűsítéséhez kezdtünk 
hozzá. 
Ezen feladatok:

– a nyílászárók korszerűsítése,
– dobogó az úrasztala köré,
– mini-stúdió (vetítés, hangosítás),
– fűtés felülvizsgálata.

A Műszaki Bizottság alapos előkészítő 
munkája után október végére elkészült 
a nyílászárók, ablakok, ajtók hőszigetelt 
üveggel való átalakítása és felújítása, 
melynek kivitelezője a Czellér-Ber Kft. 
volt. A munka 2.315.000 forintba került, 
melyet gyülekezetünkből két család vál-
lalt magára. Köszönet nekik és dicsőség 
hálaáldozatukért Istennek. 

A nyílászárók felújításával szeretnénk 
csökkenteni a fűtésszámlákat, és mivel a 
templom egy kicsit világosabb is lett, így 
a világítás is kevesebbe fog kerülni. 
Az eddig összegyűlt adományokat így 
a korszerűsítés további lépéseire fogjuk 
fordítani, de a további hálaáldozatunkra 
még ezután is nagyon nagy szükség lesz.

Szeretetvendégség az ifi s évnyitón
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Életképek

Reformációs körséta

Ifis évnyitó

72 óra kompromisszum nélkül

Az idei ifi s évnyitón szeptember 30-án 60 
ifi s fordult meg az átriumban. 
Az alkalom címe ez volt: „A helyeden 
vagy?” 
Az igei rész keretein belül volt közös 
éneklés az ifi s zenekarral, bizonyságtétel. 
Ezután a témához kapcsolódó játékokat 
játszottunk.
Végül szeretetvendégség keretében be-
szélgethettünk egymással.

KÖZLEMÉNY

A „Nagyerdei Egyházközségért” 
alapítvány kuratóriuma 

köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik a 2010. évi  személyi jövedelem-
adójuk 1 %-át az alapítvány javára 

ajánlották fel.

Az így kapott 1.039.259-Ft-ot 
2012. 10. 20-ig az alapítványban 

rögzített célokra fogjuk használni.

A sátoraljaújhelyi többgenerációs 
tábor támogatására 

1.465.000 Ft-ot fordítottunk.

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus 
Istene és Atyja, aki megáldott minket.



Hírek

 December 3-án 17 órakor a Kálvin Kiadó 
szervezésében kettős könyvbemutató lesz 
templomunk átriumában. 

Kálmánchey Márta: A belső ember növekedése 
(Az önismeret útján a hit és a pszichológia 
segítségével) c. könyvét bemutatja: Kovács 
Károly.

Győri Katalin – Gellén Sára: Bojti, történet 
egy nagyszívű kiskutyáról c. könyvét és az 
ehhez készült Foglalkoztatókönyvet és CD-t 
bemutatja: Kustár Gábor.

 Elkészült gyülekezeti kamarakórusunk 
második CD-je, melyen karácsonyi, nagy-
pénteki, pünkösdi énekeink és népdalzsol-
tárok feldolgozásai hallhatóak. Bemutatója 
december 4-én lesz a zenés áhítat keretében 
délután 5 órától.

 Filmklub lesz december 10-én délután 5 
órától a 15-ös teremben.

(vasárnaponként 5 órakor) 

November 13. Kiss Zoltán orgonál

November 20. A Zeneművészeti Kar 
fafúvós kamaraegyüttese vendégszerepel, 
művészeti vezető: Nagy Csaba

November 27. A Vox Antiqua együttes 
énekel, vezényel Kiss Csaba és Náray Máté

December  4. Gyülekezeti kamarakórusunk 
második CD-jének bemutatója, vezényel 
Nagy Csaba

December 11. Dóry Zsuzsa gordonkázik, 
Vojevogyina Olga zongorázik

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

„Hirdetem nevedet testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben.”
(Zsolt. 22, 23)

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

Imádkozzunk…

 betegekért, 
 iskolás, hittanos gyermekekért,
 templomunk korszerűsítéséért,
 kiscsoportjainkért.
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