
   A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

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

2013/7

„Nektek megadatott az Isten országának titka” (Mk 4, 11)



2

Gyülekezeti kirándulás - gazdag programmal

Ez évi első gyülekezeti kirándulásunkra 
június 1-jén került sor. A Győri János 
vezette 47 fős csoportunk rendkívül tartal-
mas úton vett részt. Utunk első állomása 
a vácrátóti botanikus kert volt, mely ma 
hazánk leggazdagabb élőnövény-gyűjte-
ménye, több mint 15.000 fajjal és alfajjal. 
A nagyrészt eredeti formájában fennma-
radt, angolpark stílusban kialakított 
főúri kastély gyűjteménye 
egyedülálló, felbe-
csülhetetlen ér-
tékű nemzeti 
kincs! A mai 
kert arcula-
ta a XIX. 
sz. utolsó 
évtizedei 
földbirto-
kosainak, 
a  Vigyázó 
családnak kö-
szönhető, akik 
a kor legjobb szak-
embereit vették igény-
be, és a parkot európai hírűvé 
fejlesztették. 
Utunk következő állomása Máriabesnyő 
vo l t ,  melynek  legfontosabb  ne-
vezetessége a búcsújáró templom, a 
Nagyboldogasszony Bazilika. Ez a ma-
gyarországi Mária-kegyhelyek közül a 
második leglátogatottabb zarándokhely.
Az 1750-es években hazánk leggazdagabb 
főurainak egyike gróf Grassalkovich An-
tal volt. Fogadalmat tett, hogy felesége 
felgyógyulása esetén, hálából birtokán 
kápolnát építtet a loretói Boldogságos 
Szűz tiszteletére. Az itáliai Loretóból egy 
Szűz Mária szobrot hozatott. A libanoni 
cédrusfából készült, egy méter magas, 

díszes ruhába öltöztetett kegyszobor ma 
is látható a főoltár mögött. A templom 
építésekor, a romok eltakarítása közben 
csodálatos körülmények között akadtak rá 
arra a Mária-szobrocskára, mely Besnyőt 
kegyhellyé avatta.
Az ezt követően megtekintett gödöllői 
királyi kastélyt is Grassalkovich Antal 

építtette az 1740-es években, barokk 
stílusban. Fia életében lé-

tesült a színházterem 
kettős páholysorral 

és kitűnő szín-
padtechniká-

val. Ez Ma-
gyarország 
e g y e t l e n 
rekonstruált 
barokk szín-
háza.

A kastélynak 
sok illusztris 

vendége volt. Járt 
itt Mária Terézia, il-

letve az 1849-es győztes 
isaszegi csata után Kossuth 

Lajos is. A Kiegyezés után királyi pi-
henőrezidenciává alakították, 1920-tól 
pedig Horthy Miklós pihenőhelye volt. 
A II. világháború után a szovjet katonák 
raktárnak és istállónak használták a kas-
télyt, a berendezést elpusztították. Ma már 
jelentős rendezvényközpont és múzeum 
működik itt.
Utazásunk végén a gödöllői Szent István 
Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettu-
dományi Karának auláját tekintettük meg.
A késő esti órákban jóleső fáradtsággal, 
sok élménnyel gazdagodva érkeztünk 
haza.

Iszlainé Torma Zsuzsanna



3

Összhangzattan – Kóruszáró alkalom

Szokatlan izgalommal igyekszem fér-
jemmel a templomba egy nyár eleji va-
sárnap délután. Ma van gyülekezetünk 
kamarakórusának záró alkalma. Ahogy 
belépünk, tudom, hogy az énekesek már 
beénekeltek, a zenészek behangoltak, 
mivel az átriumban ismerős és ismeretlen 
kórustagok kedvesen mosolyognak rám, 
én pedig furcsa nosztalgiával – egy kicsit 
kívülállóként – szemlélem ezt a nyüzsgést. 
Kismamaként ma kicsit másképp lehetek 
része ennek az eseménynek, mint két évvel 
ezelőtt az alt szólam tagjaként. 

Megérkezik a gyülekezet, bevonul a kó-
rus, elcsendesedik a templom, és elkezdő-
dik az alkalom…

Zenés áhítat. Isten felé fordulás szóban, 
énekben, zenében és lélekben. Ma – a 
zeneművek között elhangzó zsoltárokat 
felolvasva – az én eszközöm a szó. De 
magamban együtt éneklem a számomra 
is ismert műveket az alt szólammal, és 
fi gyelve a hallgatóság arcát tudom, hogy 
lélekben a gyülekezet is együtt könyörög 
a kórussal bűnbánó szívért, hálaéneket 
énekel, áldja és dicséri az Urat. Közben 
az ének- és zenekari szólamok egymást 
váltva, kiegészítve, támogatva teremtik 
meg az áhított harmóniát.

Mindezt hallgatva eszembe jut egy másik 
(de nem is annyira más) egység: Krisztus 
teste és tagjai. Kicsit elkalandoznak a 
gondolataim, és eltűnődöm azon, mit is 
jelenthet az Istennek tetsző egység? Azt 
hiszem, ez a mai alkalom is csak akkor 
válhat valódi (zenés) áhítattá, istendicső-
ítéssé, ha minden résztvevő hozzáadja a 
nagy egészhez a maga részét. A kórusta-

goknak amellett, hogy pontosan tudják, 
az ő adottságaiknak melyik hangfaj felel 
meg, a saját szólamaikat is tökéletesen 
meg kellett tanulniuk. Ugyanígy a zené-
szek felkészültsége is nélkülözhetetlen a 
tökéletes összhanghoz. Fontos az odafi -
gyelő hallgatóság és az „idején mondott 
(isteni) szó” is. Ezekért a részletekért mi 
magunk vagyunk felelősek egyen-egyen-
ként, de önmagában ez még nem elég 
az egész sikeréhez. Ha nincs valaki, aki 
összefogja, irányítsa az egyéni adottsá-
gainkat, cselekedeteinket, nem születhet 
meg az egység, a harmónia. A kórus és a 
zenekar a karnagy irányítása nélkül kép-
telen lenne együtt zenélni, a gyülekezet 
a vezetők nélkül széthullana, az egyház 
– Krisztus teste – a fej, a Szentháromság 
Isten összetartó ereje és irányítása nélkül 
nem létezhetne.

Jó érzés tudni, hogy bár nagyon fontos 
és szükséges a tudásunk és képességeink 
legjavát nyújtanunk, nem vagyunk egye-
dül, van vezetőnk, akire támaszkodhatunk, 
akire fi gyelhetünk.

Elgondolkodom azon is, hogyan vál-
tozhatnak a szerepek, hogy ad Isten új 
feladatokat az évek múlásával és az élet-
helyzetek megváltozásával. Jó pár évvel 
ezelőtt – még főiskolásként – a zenekarban 
játszhattam, két évvel ezelőtt énekeltem, 
ma pedig az Isten Igéjét olvasva vehetek 
részt ezen az ünnepi eseményen. 
Hálás vagyok Istennek, hogy van helyem 
az Úr egyházában és gyülekezetében, 
hogy Ő az én személyes vezetőm (is), aki 
feladatokat bíz rám, és akiről mindig tud-
hatom, hogy erőt is ad azok teljesítéséhez.

Hunya Szilvia
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Igények és megoldások találkozása  –          Beszámoló…

Egy anyának visszatérni a munka világába 
néha egy hosszú hétvége után sem könnyű. 
Hatványozottan igaz ez, ha nem napok, 
hanem évek teltek el az utolsó, munkahe-
lyen töltött nap óta.
Egy kisgyerek születése utáni első évek 
szinte nem is szólnak másról, csak 
a kicsiről. Azután a kö-
vetkező gyermekről, 
majd esetleg az 
újabb testvér 
és a szapo-
rodó család 
körüli teen-
dők töltik 
ki napjain-
kat.  Észre 
sem vettük, 
és évek teltek 
el munkahelytől 
távol. De egyszer a 
legkisebb is eléri azt a kort, 
hogy úgy döntünk, visszatérnénk a munka 
világába. Szerencsés esetben volt munka-
helyünk tárt karokkal vár bennünket, de 
egyre többen szembesülünk azzal, hogy új 
munkahelyet kell keresnünk. Vagy azért, 
mert a régi már nem vár bennünket, vagy 
mert a gyerekekkel otthon töltött évek alatt 
rájöttünk, hogy régi “álomállásunk” már 
nem a legmegfelelőbb számunkra. Hiszen 
már nem a karrier lett a legfontosabb, a 
munkahelyen töltött órák, hanem az, hogy 
a családunkkal, gyerekeinkkel lehessünk 
többet, nekik segíthessünk.
Felmerül bennünk a kérdés: Hogyan 
tovább? 
A gyülekezetünk által elnyert „Életút 
a párkereséstől a jól működő családig” 
pályázat részeként kétféle segítséget is 
kaphattunk. Az első volt az Egyéni mun-

kavállalási tanácsadás a gyermekgondo-
zásból visszatérőknek.  A tanácsadás célja 
a gyermekgondozásból visszatérők egyéni 
támogatása, fejlesztése, foglalkoztatásra 
való felkészítése, a munkában való elhe-
lyezkedés, a munkában maradás elősegíté-

se, munkaerő-piaci részvétel növe-
lése és szakmai előmene-

tel támogatása volt. 
Ennek során a 

személyes be-
szélgetések, 
fejlesztési 
folyamato-
kat felmérő 
kérdőívek, 

t e s z t e k , 
egyéni cél-

meghatározás, 
á l l á s m e g t a r t ó 

egyéni tanácsadás so-
rán személyes tanácsokat 

kaphattunk. Tanácsadóink segítettek 
önéletrajzot készíteni, új célokat megha-
tározni. 
Az egyéni tanácsadáson túl csoportos tré-
ningen is részt vehettünk. A munkaerő-
piacról – gyermeknevelésre vállalkozva 
– hosszabb időszakra kieső munkavál-
lalók munkaerő-piaci visszakapcsolását, 
illetve bekapcsolását támogató tréning 
során kiscsoportokban folytattuk tovább 
az elkezdett munkát. 
Az egyhetes tréning során egy csoportve-
zető moderátor segítségével a munkába 
való visszatéréshez kaptunk segítséget 
komoly és játékos feladatok megoldá-
sa során. Olyan fontos kompetenciákat 
fejleszthettünk mint önismeret, emberis-
meret, önérvényesítés, empátia, együtt-
működés, kommunikáció, önbizalom, 
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…a munkavállaló tréningről

kapcsolatépítés, saját élethelyzetek ha-
tékonyabb kezelése, megoldása, tovább-
lendítése. A feladatok során állást keres-
tünk, önéletrajzot írtunk, céget alapítot-
tunk, ahol munkaadóként interjúztattunk 
vagy általunk soha nem is gondolt állásra 
jelentkeztünk. Mindenkivel személyre 
szabottan is foglalkoztunk, felhasználva 
a csoport támogató erejét. A különböző 
alapok ellenére nagy hasonlóságok van-
nak, ezért akkor is segítséget kaptak a 
résztvevők a saját helyzetükre, amikor 
igazából mást segítettünk éppen. 
A jó hangulatot és a tréning hasznosságát 
a csoport tagjainak véleménye nagyon 
jól tükrözi: 
“Nagyon tetszett a képzés, feltöltött, 
energikusnak éreztem magam utána. 
Mások példáiból is sok ötletet merítet-
tem, sokat tanultam.” „Mindenkinek 
köszönöm szépen ezt a tréninget és ezt a 
lehetőséget. Nagyon hasznos és sokat se-
gített. A csoportvezető nagyon szimpati-
kus, toleráns és rugalmas volt. A csapat is 
nagyon jó, barátságos és segítőkész volt. 
Köszönöm!”
 „Nagyon köszönöm a lehetőséget, igen 
hasznos volt számomra ez a tréning. (A 
legjobb időben talált rám!) Sok dolgot 
tanultam meg mind elméleti, mind gyakor-
lati területen. A csoport összetétele igen 
szerencsés volt. Hamar összeszoktunk, 
összebarátkoztunk. Köszönöm szépen a 
lehetőséget!”
„Több ilyen tréningen részt vettem már, 
de egyik sem volt ilyen színvonalas. Ez 
a tréning gyakorlati segítséget is adott, 
főként az állásinterjúk terén.”
 „Igények és lehetséges megoldások sze-
rencsés találkozása volt ez a tréning.”

Vámosiné Pacza Tünde

Életképek

Június 22-én a gyülekezet ifjúságával 
közösen zárhattuk az évet. Vendégünk 
volt Benedek Zalán, színész-rendező, 

aki a Márk evangéliumának amatőrökkel 
való színpadra állításának szolgálatát 
végzi. Az evangéliumról és az előadásról 
is beszélt közöttünk, amelyre sok ifi sünk 
már jelentkezett is. Folytatása következik 
a nyári felkészülésben és remélhetőleg az 
őszi előadásokban. 
Az alkalmon játszottunk még, szeretetven-
dégségben vettünk részt és beszélgethet-
tünk egymással.
Köszönjük a vezetők és az ifi sek szolgá-
latait és részvételét egész évben!

Táborelőkészítés – felnőtt csoportok vezetői

Ifi vezetői megbeszélés
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„Aki mást felüdít, maga is felüdül”
Az elmúlt tanévben, egy pályázat révén, 
gyülekezetünkben különböző segítő, 
fejlesztő csoportok és egyéni tanácsadá-
sok tartására nyílt lehetőség. A segítők 
egyikeként gyerekekkel, fiatalokkal, 
felnőttekkel és idősebbekkel egyaránt 
találkozhattam. A jelentkezők között 
volt olyan, aki gyülekezetünkben hallott 
erről a lehetőségről, másoknak a tanára, 
ismerőse hívta fel a figyelmét. Az is 
előfordult, hogy valakinek a zöldséges 
(!) szólt, hogy éljen az alkalommal, más 
valaki az interneten böngészve bukkant rá 
a felhívásra. A legtávolabbi megkeresés 
határon túlról érkezett. Milyen kérdéseket 
hoztak? Iskolai magatartási problémák, 
gyereknevelési kérdések, teljesítményszo-
rongás, serdülőkori helykeresés, ifjúkori 
párkapcsolati gondok, gyászfeldolgozás 
stb. A nehézségek különböző súlyúak 
voltak, egyszeri alkalomtól kezdve több 
hónapon keresztül tartó foglalkozások 
voltak szükségesek. Az is előfordult, hogy 
tovább kellett irányítani az ügyfelet.
Mivel gyülekezetünk kínálta a helyszínt, 
kézen fekvő volt, hogy hitbeli kérdések 
is felmerüljenek, és imádságra is legyen 
lehetőség. Egy-egy alkalom végén közös 
imádságban tehettük le a gondokat Isten 

kezébe, és felülről kérhettünk segítséget a 
megoldáshoz. Egyszer az egyik kliens azt 
mondta: én se tudtam volna jobban össze-
foglalni a gondjaimat. Azt feleltem: ezek 
most már Istennél vannak. Megkapó volt, 
amikor valaki fontosnak tartotta, hogy 
ne csak önmagáért imádkozzon, hanem 
másokért is, és köztük értem is.
Be kell vallanom, hogy nem minden 
hitbeli terelgetés került elfogadásra. A 
magvető bibliai példázata adhat számunk-
ra eligazítást: különböző talajok vannak, 
útfél, sziklás, tövises talaj és jó föld. 
Sok-sok magot kell szórnunk ahhoz, hogy 
néhány megfakadjon, és termő növénnyé 
érlelődjön.
Az utolsó alkalommal apró ajándékkal 
akartam kedveskedni a régóta hozzám 
járóknak. Gyökössy Endre Kézfogás a ma-
gasból című sorozatából szerettem volna 
egy-egy testhez álló kötetecskét átadni. 
De a cím alapján nem tudtam eldönteni, 
hogy kinek, melyik lenne a legjobb. Ezért 
megvettem egy csomót, és végigolvastam 
valamennyit, ez alatt én is sokat épültem. 
„Aki mást felüdít, maga is felüdül” (Péld 
11,25). Így telt ez a tanév, remélem, köl-
csönösen hasznosan.

Dr. Kálmánchey Márta 

Kamarakórus évadzáróján
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MEGFEJTÉS:  I. és  II.  JÉZUS SZAVAI  ( LUKÁCS EV.)                                                                       Készítette: Ötvös Csaba



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
21. évfolyam 7. szám                                Megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:             11738008-20012917
Gyülekezeti honlapunk címe:              www.refnagyerdo.hu

Zenés áhítat

(vasárnaponként 5 órakor) 

Július 21. Papp Ágoston orgonál,
Július 28. Stefanik Márta énekel, Nagy 
Csaba Zoltán oboázik,
Aug. 4. Karasszon Dezső orgonál.

„Végül kiárad ránk a lélek a magasból. Akkor majd a puszta kertté válik, 
a kert pedig erdőnek látszik.” (Ézs 32, 15)

Hírek

 Július 24-27: A házasság kritikus pontjai-
nak kezelése, tréning gyülekezetünkben (40 
óra) – kizárólag házaspároknak. Részletek a 
honlapunkon és szórólapokon. 
(Igény szerint későbbi időpontban is meg-
tartjuk.)

 Július 29- augusztus 2: A munkaerőpi-
acra visszatérést, a családi élet és a munka 
összehangolását támogató tréning (30 óra)

 Gyülekezeti kirándulást szervezünk 
Erdélybe augusztus 8-12 között, Torockó 
és környékére.

Imádkozzunk…

 a meleget nehezen viselőkért,
 többgenerációs nagytáborunk áldásaiért,
 nyaraló családokért.

Információ

Gyülekezeti honlapunk címe, melyen a 
Szivárvány is megtalálható: 

www.refnagyerdo.hu
E-mail: refnagyerdo@gmail.com

Kórházlelkészek:
Kenézy Kórház – 511-777/1943
Klinika – 319-057
Európa Rádió  –  94,4 MHz

Oltás

Az ember-kéz metsz és alakít
Gyümölcs-ágba oltja vágyait
De a termést te adod, Uram.
Bocsáss napfényt, és kellő esőt
Növeld a fát, a frissen rügyezőt
Míg kertünkben a szellőd elsuhan.

                           Kozma László
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