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

   A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2008/07

Bármilyen picinyke és
törékeny vagy is,
senki sem akadályozhat meg abban,
hogy szívből mososolyogj, s így
– mint Isten kedves virágszála –
a Szeretet jó illatát áraszd
ebben a kedvetlen világban.
Te magad légy az Isten mosolya!

    Simon András

Kismamakör
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Csoportjaiban élő gyülekezetünk (5.) – Csütörtöki Bibliakör

A mi csoportunk közül kerültek ki az első 
Bibliaiskola hallgatói 1992-ben. Azóta 
15 év telt el, és mi összejövünk minden 
tanévben csütörtök esténként fél 7-kor. 
A jelenlegi létszámunk 44 fő, de minden 
évben csatlakoznak hozzánk néhányan. 
Fő célunk: a hitünk gyarapítása a Biblia 
alapján. Ha az istentisztelet elméleti óra, 
akkor a bibliakör gyakorlati foglalkozás. 
Nagyon fontos kérdés, hogyan lehet ke-
resztyén életet élni, érteni a Biblia útmu-
tatásait mindennapi életünkben. Nem csak 
tudást szerzünk, hanem tapasztalatokat is 
egymás hite által. Hogyan lehet ezt meg-
valósítani ? Van egy nagyon jó vezetőnk 
Püski Lajos tiszteletes úr, akinek a hite, 
tudása és fáradtságot nem ismerő munka-
bírása mindenki számára jó példa. 
Minden évben egy-egy bibliai témakört 
vagy hitélettel kapcsolatos témát beszé-
lünk meg. Előre kapunk feladatlapot, 
amelyen a kérdések és az  aktuális bibliai 
idézetek helye is szerepel. Így mód van  
az otthoni felkészülésre. A foglalkozáso-
kon nem prédikációt hallgatunk, hanem 
egymással beszélgetünk, kérdezünk, 
vitatkozunk a megadott témáról. A sze-
mélyes magyarázatokkal, élethelyzetekkel 
sokszor olyan  példákat kapunk, amelyek 
sem egy prédikációból, sem könyvekből 
nem szerezhetők meg.
Ilyen alapon alakult ki egy jó közösség, 
ami hasznos az egyénnek és a gyülekezet 
számára is. Egyénenként: növekedhet a 
hitünk és ismeretünk a Bibliáról. Közben 

jobban megismerjük és számon tartjuk 
egymást. A közösség szempontjából 
azért hasznos, mert jobban be tudunk 
kapcsolódni a gyülekezeti szolgálatokba. 
Pl. közülünk kerül ki a honlapunk egyik 
munkatársa, akinek a segítségével lehető-
vé válik, hogy a vasárnapi prédikációkat 
meghallgassuk az Internetről, majd olvas-
hatjuk is, az igehirdetések legépelésében 
többek között egy másik csoporttársunk 
vállal nagy részt. 
Vannak köztünk presbiterek, sokan vol-
tunk 10 évig énekkarosok és még hosszan 
lehetne sorolni a szolgálatokat. Akik aktí-
van részt vállalnak a feladatokból, jobban 
megélhetik egy keresztyén közösséghez 
való tartozás áldásait, magukénak érezhe-
tik a gyülekezet örömeit, gondjait.
Végül szeretnék felolvasni néhány részle-
tet csoporttársaink vallomásaiból:
„Sok mindent átéltünk ez időszak alatt 
együtt, ami összekovácsolta a csoportun-
kat. Kialakultak bizonyos hagyománya-
ink: az éves első foglalkozásokat az elmúlt 
időszakban velünk történt eseményeknek 
szenteljük. Mindenki elmondhatja, amit 
meg akar osztani a csoporttal. Évente 
négyszer a névnapok alkalmából kötet-
lenebb formában szeretetvendégséget 
tartunk. Életem legjobb döntése, történése, 
hogy elfogadtam Isten hívogató szavát és 
bekerültem ebbe a közösségbe.”
„A bibliakör lehetőséget ad toleranciára, 
egymás véleményének tiszteletben tar-
tására, őszinteségre, gondolkodásra ösz-
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Erdélyben jártunk…
tönöz. Olyan közösség, ahova szeretünk 
járni, ahol igyekszünk lehetőség szerint 
egymásra odafi gyelni. Önismeretre nevel, 
megóv a szélsőségektől.”
„Tanulunk egymás hitéből, hálájából és hi-
báiból is. Egy megszenvedett vagy hálára 
késztető élethelyzet, történet olyan helyre-
igazító lehet mások számára, amely hite-
lesebb minden tanításnál. Nem mindennel 
értünk egyet, de ennek is van nevelő 
hatása. A hozzászólások, imádságok ön-
kéntesek. Mindenki, még a legszótlanabb 
társunk is ad értéket a közösség számára. A 
beszélgetések alaphangját természetesen 
a téma eleve megszabja, de a mesterkélt 
álpátosz távol áll a közösségtől, mindig 
előbújik az egészséges humor is.”
Ha valaki már régebben fontolgatja, hogy 
kedvet érez egy ilyen Bibliakörhöz, szí-
vesen várjuk a csatlakozását.

Székely Pálma

Avagy, Te milyen nemzetiségű vagy?

Magyar? És az mit jelent neked? Mi-
ben nyilvánul meg? Szoktál történelmi 
nagyjainkról, és emlékezetes múlt idők 
eseményeiről gyermekeidnek ismeretet és 
érzéseket átadni? Mert az ige erre bíztat 
minket: 
Ismételgesd azokat fi aid előtt, és beszélj 
azokról…! (V.Móz. 6,7-9)
Ennek az igének betartását sikerült meg-
tapasztalnom mostanság.
Történt pedig, hogy június 18-án 39 fővel 
és öt nemzeti színű szalagos koszorúval 
elindultunk Erdélybe, a testvéreinkkel 
találkozni és elhunyt nagyjainknál kegye-
letünket leróni.
1500 km-t tettünk meg az öt nap alatt, 
buszban ülve. A reggeli, mindig más-
más testvér által tartott áhítat után, a táj 
szépségében gyönyörködve, meghitt 
beszélgetésekre, új barátságok kialakí-
tására volt lehetőség. Amint bármilyen 
nevezetességhez érkeztünk, Győri Judit 
elbűvölve minket kellemes orgánumával 
tájékoztatott a mindig aktuális nevezetes-
ségekről, látnivalókról.
Több helységben így pl. Marosvécsen 
is forró, testvéri szeretettel fogadtak, és 
tartottak nekünk szenvedélyes beszámolót 
Wass Albertről és más nagyjainkról, napi 
nehézségeikről, és nem utolsósorban a 
jövőről. Igen, a jövőről, az ige tükrében, 
hogy gyökereiket, örökségüket, értékeiket 
nem felejtik el!
A meglátogatott székely falvak lakossága 
zöme magyar. Tisztaság, virágos kert, 
háztáji, módosabbaknak jellegzetes mázas 
csempével burkolt utcafronti lakás. Mint 
egy sziget válik ki környezetéből a sze-
gény, de mégis igényes Székelyföldünk.

Erdélyben járt egy csoportunk – Szászrégen

Marosvécsen
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Presbiterünk: 
Először Balassa-
gyarmaton mutat-
koztam be presbi-
terként 1992 ok-
tóberében. Akkor 
26 éves voltam. 
Lelkes és naiv, 
tele remények-
kel, illúziókkal. 
Boldogan vártuk 
első gyermekün-

ket feleségemmel, Évával, és még nem 
csillapodott bennem a csodaként meg-
élt rendszerváltás eufóriája. Akkor a 
presbiteri bemutatkozáson Füle Lajos: 
Presbiter című versét olvastam fel:

Kinek a lelke vágyik a fényre,
kinek kenyere az Úr Igéje,

és kenyeréből másnak is szel,
az presbiter.

Kinek van szeme a más bajára,
kinek van füle a más jajára, 
a tennivalóit így méri fel,

az presbiter. 

Ki másnak vermét sohasem ássa,
aki keresztjét nem teszi másra,

a mások terhét így veszi fel,
az presbiter. 

Kinek a templom kegyelem háza,
otthon van benne maga, családja,

bár mindenütt az Úrra fi gyel,
az presbiter. 

Aki hitét örömmel megvallja,
mind presbiter, bár nem az a rangja,

de kedves élet Isten előtt:
megáldja és megszenteli őt. 

Az elmúlt 16 évben sok minden válto-
zott. Körülöttem is, bennem is. Nóri után 

Míg egyik helységből a másikba érkez-
tünk, voltak, akik a frissen vásárolt Wass 
Albert könyvből fölolvasást tartottak 
nekünk. Ilyenkor pillanatok alatt elnémult 
az addigi halk morajlónak tűnő beszélge-
tés, és könnybe lábadt szemekkel, teljes 
átéléssel, pillanatok alatt az olvasottak 
és látottak hatása alá kerültünk. Somorjai 
Laci bácsi pedig jó pedagógiai érzékkel, 
nem csak tanítgatott minket, hanem az 
úton szerzett ismeretünket vetélkedő for-
májában számon is kérte. Helyes válasz 
esetén süteményt lehetett nyerni.
Megdöbbentő élmény volt számomra, 
mikor egyik reggel a „tofetát” (gázfürdőt) 
próbáltuk ki. Zavarosnak tűnő, hol hangos 
robajjal bugyborékoló, hol elcsendesülő 
hideg folyadékba lógattuk térdig a lábun-
kat. Tíz perc elteltével átbotorkáltunk a 
deszkával kiépített gödörbe. Hamarosan 
már lehetett érezni, hogy az itt megülő 
széndioxid gáz meleg érzetet ad. Ez a 
váltókúra amilyen jó egyes betegségek-
re, olyan halálos is lehetett belélegezve. 
Pechemre a lépcső alá leejtettem a papu-
csomat, így míg érte bebújtam, átéltem a 
gáz veszélyes erejét.
Csomakörösön, Szilágyiné Katika szem-
fülesen észrevette a tíz évvel ezelőtt 
elhelyezett nagyerdei gyülekezet képvi-
selői által elhelyezett emlékkoszorúnkat. 
A település Körösi Csoma Sándorról lett 
elnevezve.
Minden megállóhelyen Himnuszt, Szó-
zatot, Székelyhimnuszt és sok más Istent 
dicsőítő éneket énekeltünk. 
Több helyen ígéretet és fogadalmat tet-
tünk, hogy nem várunk újabb tíz évet, 
hanem még hamarabb visszajövünk. Úgy 
legyen! Ámen.

Kristófné Máthé Ildikó
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Dr. Hodossi Sándor
megszülettek a fi úk, Máté és Márk. De a 
presbiteri bemutatkozás kapcsán most is 
Füle Lajos verse jutott először eszembe. 
Mert presbiternek lenni elsősorban ma is 
azt jelenti számomra, hogy felelősnek len-
ni. Mégpedig a gyülekezet egészéért. Ez 
nem jelenti azt, hogy mindig, mindenhol 
ott kell lenni, de azt igen, hogy ismerni kell 
gyülekezetet. Tudni a fontosabb esemé-
nyekről, törekvésekről, érzékenységekről, 
vitás kérdésekről. Ehhez a közösségben 
kell élni, közösségben kell gondolkodni. 
A presbiter nem magányos farkas, hanem 
testvér. Az a presbiter, akinek fontos a 
gyülekezete, aki igyekszik tenni érte, és az 
egészre nézve keresi és találja meg saját 
szolgálatát. Aki erre törekszik, az akkor 
is presbiter, ha még vagy már nem tagja 
a testületnek.

Presbiternek lenni azt is jelenti, hogy 
bizalmat élvezni. Elsősorban Istenét, 
aki kiválasztotta, elhívta, felkészítette a 
szolgálatra. De a gyülekezetét is, aki fel-
ismerte benne a vezetőt. A bizalom pedig 
kötelez. Hűségre, hálára, szolgálatra.

Presbiter vagyok. Férj, apa, tanár. Hívő 
emberként arra törekszem, hogy ezek a 
szerepek természetes egységet alkossanak 
életemben. Hálás vagyok azért, hogy a 
gyülekezet természetes közeg feleségem 
és gyerekeim számára is. Hálás vagyok, 
hogy mindannyian otthonra leltünk a Bo-
lyai utcán. Az otthont azonban rendben is 
kell tartani. Újra és újra alkalmassá kell 
tenni a család változó életéhez. Így van 
ez a gyülekezettel is. Presbiteri munkámat 
az a cél határozza meg, hogy minél töb-
ben érezzék magukat hozzánk hasonlóan 
otthon a közösségben. Ezt tartottam szem 
előtt ifi vezetőként még a múlt évezredben, 
aztán tábori felnőtt csoport vezetőként, de 

ez volt a célunk a gyülekezeti fi lmklub 
megálmodásakor is, vagy a gyermekisten-
tiszteleteken, de a különböző, gyermek és 
felnőtt sportesemények szervezésével is. 
Családban, munkahelyen, gyülekezetben 
ugyanaz a feladatunk: Krisztusra mutatni.

Szeretetvendégség

Arcok az ifi s záróról

Ifi s záró:  színdarabot adnak elő
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Épüljünk és építsünk (10.)

Átrium

Lépcsőház

Az elmúlt néhány hétben nagy lendület-
tel folytatódtak a munkák. Elkészült a 
hidegburkolat az alagsorban, átriumban, 
irodákban. Elkészült az új elektromos 
központ, felszerelték a világítótesteket, 
elektromos szerelvényeket. A mozgássé-
rültek vizesblokkja és a lépcsőház korlát 
is készen van. Elkészült az új gázfogadó 
és gerincvezeték, felszerelték az új részt 
és a régi termeket is fűtő kazánt, valamint 
a szolgálati lakást fűtéssel és melegvízzel 
ellátó másik kazánt. Kifestették belülről a 
teljes új épületszárnyat, a faburkolatok is 
a helyükön vannak az átriumban és kívül 
is. A templom mindkét oldalán új térbur-
kolat készült. A külső színező vakolat óta 
végleges arcát mutatja az új épületrész. 
Sok egyéb kiegészítő, helyreállító munka 
is készen van.
A Gazdasági-Műszaki összevont Bizott-
ság javaslatát elfogadta a Presbitérium, 
arról a mintegy húsz kapcsolódó kisebb 
nagyobb feladatról, melyeket most föl-
tétlenül szükséges még elvégeztetnünk. 
Példaként néhány ezek közül: berendezé-
sek, bútorok készítése, vásárlása, kivetítő, 
kamerák beszerzése, a régi épület mellett 
is egységes térburkolat készítése, riasztó 
rendszer kiegészítése. A szolgálati lakás 
és a régi termek fűtésrekonstrukciójával 
kapcsolatosan a parketta javítása, festé-
sek, stb. Mindezek várható költsége még 
mintegy 7 millió forint.
Amikorra ez a Szivárvány megjelenik, 
már valószínűleg az új épületrész átadásá-
nak fogunk örülni. A tábor után a jelenlegi 
irodablokk belső átalakítása következik.
Köszönet az eddig érkezett adományokért, 
amelyek nagyban hozzájárultak ahhoz, 
hogy idáig eljuthattunk. A hátralévő mun-
kákhoz, jelen ismeretünk szerint még kö-

rülbelül 5 millió forintra lesz szükségünk.
Nagy öröm, hogy Isten örökkévaló, em-
bermentő munkájának nagyerdei részéből 
mindannyian részesedhetünk azzal is, hogy 
a magunknak, gyermekeinknek és unoká-
inknak közösségi otthont biztosító építke-
zésbe bekapcsolódunk hálaáldozatunkkal.
Hosszú távú missziói és építési koncep-
ciónk honlapunk archívumában, vagy a 
Szivárvány 2007. novemberi számában 
olvasható.

Püski Lajos
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Rejtvény

I-II. Jézus szavai a János evangéliumából



(vasárnaponként 5 órakor) 

Július 13. Virágh András Gábor orgonál
Július 20. Egri Izabella gordonkázik, Mar-
tos László zongorázik
Július 27. Nagy Gábor orgonál

Zenés áhítat

Gyülekezeti honlapunk címe, melyen a 
Szivárvány is megtalálható: 

www.refnagyerdo.hu
Kórházlelkészek:
Kenézy Kórház – 511-777/1943
Klinika – 411-600/4978 (üzenetrögzítős)
Méliusz Református Rádió – 88 MHz-en 
URH sávban városon belül 

Információ

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 500 példányban
16. évfolyam 7. szám, megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:         11738008-20012917

„Örüljön az ég, örvendjen a föld, és mondják el a népeknek, 
hogy uralkodik az ÚR!” (1Krón. 16,31)

Imádkozzunk…

 épületeink bővüléséért,
 épületeink bővítéséhez szükséges anyagi 
fedezetért,
 a gyülekezet lelki épüléséért,
 tagjaink nyári lelki töltődéséért.

Tábori előkészületek


