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

   A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2006/09

„Az anyaméh gyümölcse jutalom.” 
(Zsolt. 127,3)

A korábbi évek kismamaköröseinek egy csoportja látható, kis és már nagy
gyermekeikkel ezen a sátoraljaújhelyi gyülekezeti táborozásunkon készült fényképen

15 éves a Kismamakör15 éves a Kismamakör
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Az Újvilág és régi kérdéseink  (1.)

Gyülekezetek a változó világban

Egyházközségünk vezető lelkésze az Egye-
sült Államokban járt, és az ott teológiai 
ösztöndíjjal tanuló Dániel fi a segítségével 
három hétig tanulmányozta 13 gyülekezet 
életét, missziós szolgálatát, meglátogatva 
10 különböző istentiszteletet, és konzul-
tációt folytatott 11 gyülekezet vezetőivel. 
Most cikksorozatban osztja meg, ezen ál-
talános bevezető után, 6 témakörbe sűrítve 
tapasztalatainak egy részét olvasóinkkal. 
(Szerk.) 

Többen megkérdezték tőlem, hogy ugye 
magyar gyülekezetekben jártam és prédi-
káltam?  Nemleges válaszomon csodál-
koztak, és tovább kérdeztek: Akkor mit 
csináltam?
Célunk volt: a történelmében, hagyomá-
nyaiban, kultúrájában, sajátságos környe-
zetben élő, különböző felekezetű, méretű, 
tradíciójú régi és újabb alapítású gyüle-
kezetek életének, missziós gondolkozá-
sának, gyakorlatának tanulmányozása. 
Ezért a három hétvégén istentiszteleteiket 
látogattuk, és hét közben, ahol erre lehető-
séget kaptunk, konzultációkat folytattunk 
a közösségek vezetőivel.
Próbáltuk megismerni a mi gyüleke-
zetünkhöz hasonló, vagy nálunk kissé 
kisebb, illetve nagyobb méretű közös-
ségeket, és egy ú.n. „megagyülekezet” 
életét, melynek hétvégi istentiszteletein 
kb. 15.000 ember vesz részt.
Célunk szerint tanulmányoztuk a Chicago 
környéki kertvárosok gyülekezeteit, és 
New York belvárosában, Manhattanben 
pedig a tipikusan nagyvárosi körülmények 
között élő közösségek életét.
Tudatosan különböző felekezeti hátterű, 

angol nyelvű közösségekbe mentünk, 
így láttunk presbiteriánus (református), 
episzkopális, evangélikus, valamint ön-
magukat semmilyen denominációhoz 
(felekezethez) nem tartozóként meghatá-
rozó gyülekezeteket, és két magyar nyelvű 
református gyülekezetben is jártunk. 
Az Újvilágnak az európai nemzetekétől 
részben eltérő kultúráját, gondolkozását, 
vallási életét alapvetően meghatározza az, 
hogy azt a legkülönbözőbb nemzetekből 
az elmúlt évszázadok során és napjaink-
ban is folyamatosan érkező, és ott először 
gyökértelen emberek hozták létre, és 
formálják ma is. Az amerikai társadalom-
ban kezdettől fogva hangsúlyos volt az 
egyének kezdeményező készsége, szemé-
lyes felelőssége, aktivitása, szabadsága, 
önkéntes társulása, összefogása. Állami 
részről nem volt, és ma sincs az egyházak 
felé sem elnyomás, sem anyagi vagy más 
segítség. Ez is hatott a gyülekezetek gon-
dolkodásmódjára és életére is.

„A szél fú ahová akar…” 

Ahhoz, hogy jobban értsük e sorozatban 
később leírtakat, tudnunk kell, hogy alap-
vetően kétféle módon jöttek, jönnek létre, 
és élnek a különböző felekezeti színezetű 
gyülekezetek. 

New York
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Eredetileg a kimondottan azonos nyelv-
hez, nemzethez, kultúrához tartozás 
alapján szerveződtek. Ezen történelmi 
felekezetek gyülekezetei (így a kivándo-
rolt magyaroké is!) a harmadik, negyedik 
generáció után, törvényszerűen válaszút 
elé kerülnek, mert az anyanyelvű isten-
tiszteletüket már egyre kevesebben értik 
és látogatják, ezt felismerve egyre több 
gyülekezetben van még anyanyelvű isten-
tisztelet, fogyatkozó számú látogatóval, és 
angol nyelvű is, gyarapodó számú részt-
vevőkkel. Vagyis itt már az evangélium 
elsősorban az összetartó erő.

Szabadság szobor

Az idők folyamán így jöttek létre azok a 
gyülekezetek, ahol ma már alig számít a 
nemzetiségi háttér, gyökér, az istentiszte-
letük már csak a többség számára érthető 
angol nyelven folyik.
A másik, egyre terjedő gyülekezet szerve-
ződési modell szerinti közösségeknél már 
nemcsak a nemzeti háttér, gyökér és őseik 
anyanyelve lényegtelen, hanem semmi-
lyen történelmi felekezethez sem tartozás 
a jellemző, templomaikban nem használ-
nak felekezetekre utaló szimbólumokat, 
és csak angol nyelvűek a gyülekezeti 
alkalmaik. Legtöbbször csak azt mondják, 

hogy milyen történelmi felekezethez áll-
nak közel teológiai gondolkozásukban és 
gyülekezeti gyakorlatukban. Itt már csak 
az evangélium az összetartó erő.
Mindezek ismerete és fi gyelembe vétele 
segítheti majd az istentiszteleteikről, 
zeneiségükről, munkatársaikról, inf-
rastruktúrájukról, anyagi hátterűkről és 
a jövőképükről szóló későbbi írásaim 
megértését.

Tanulságok:
 Az evangélium nincs, nem lehet társa-

dalmi rendszerekhez kötve.
 Az evangélium kulturálisan beágyazott 

módon szólal meg, de nem lehet egyetlen 
kultúra foglya sem.

 Ne tévesszük össze az egészséges nem-
zeti érzés fontos, összetartó erejét a Krisz-
tus követésében létrejövő új közösséggel.

 A „tegyetek tanítvánnyá minden népet” 
missziói parancs tartalma bibliailag kötött, 
de formájában, módszereiben különböző 
módon is megszólalhat és megvalósul-
hat.

 Mindenből lehet és érdemes tanulni, de 
a kulturális különbözőségek miatt semmit 
sem szabad szolgaian másolni. (folytatjuk)

Püski Lajos 

Házigazdáink  Chicago mellett
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Meghívó Világtalálkozó
Kedves  Érdeklődő, Kereső,  Nyitottszívű, 
Gondolkodó Barátom!   
Ha Istenről, hitről, egyházról, templomról 
esik szó, akkor:

 sokan előítéleteik alapján, csípőből 
ellenkeznek,  egyesek részben torz infor-
mációik miatt elfordulnak,  mások nagy 
elfoglaltságukra hivatkozva mentegetőz-
nek,  de némelyek készek megismerni a 
valóságos bibliai tanítást,  vannak, akik 
elgondolkozva felelnek is a hívogató isteni 
szeretetre.
Remélem, ezt a kis meghívót átnyújtó 
ismerőse életének nemcsak a hibáit látta 
meg, hanem  reménységét, békességét, 
örömét, megújult értékrendjét, gyüleke-
zet iránti szeretetét, hitét, boldogságát is 
észrevette.
Ha vágyakozik ezekre, és kíváncsi mind-
ezek forrására, vagy legalább szeretne a 
keresztyénségről teljesebb képet szerezni, 
akkor szeretettel hívjuk szept. 24-én, va-
sárnap d.e. fél 11-re templomunkba.
Istentiszteletünkön a rövid bibliai tanítás 
mellett, az elmúlt években keresztyénné 
lett (keresztelkedett, konfi rmált) felnőttek 
fognak vallani életük nagy fordulópont-
járól: keresésükről, kételyeikről, hitre 
jutásukról, a mindezt segítő Bibliaisko-
láról, gyülekezetbe járásuk értelméről, a 
közösség áldásairól.
Ha ismerőse hitének, életének legalább 
egy részét hitelesnek tartja, akkor legyen 
nyitott, szavazzon bizalmat és jöjjön el 
(vele, vagy nélküle), új esélyt adva ön-
magának a boldogabb életre.
Remélem, hogy itt sok hasonló érdeklődő-
vel és az élet értelmét őszintén keresővel 
is találkozhat.
Szeretettel köszöntöm, és várom Gyüleke-
zetünk nevében:                  Püski Lajos

Ifi seink ismét szolgáltak

A Magyar Reformátusok V. Világ-
találkozóján az ifjúsági programok a 
belváros több helyszínén voltak aug. 19. és 
23. között. Megtekinthettük az Imakertet, 
a Lehetőségek piacán információt szerez-
hettünk egyházunk missziós szolgálati te-
rületeiről. A felállított színpadok áhítatok, 
istentiszteletek mellett színdaraboknak és 
koncerteknek adtak helyet. Kiállításokra, 
beszélgetésekre több helyen került sor.

Gyülekeztünk ifjúsága több szolgálat-
ban is részt vett. Ők rendezték – az újra 
– nagy sikert aratott Láthatatlan Színházat 
a Kollégium egyik termében, illetve szer-
vezték a Reménység útja elnevezésű temp-
lomok közötti túra gyülekezetünket érintő 
programját:  képek vetítésével, zenéléssel, 
templombemutatással és frissítővel vár-
ták 22-én délelőtt látogatóinkat. Nyolc 
fi únk több napon keresztül vigyázott a 
kerékpárokra, mivel sokan így érkeztek 
városunkba. A Kollégium udvarán pedig 
nagy élvezettel hallgathattuk ismét a 
Fény-Képek zenekar koncertjét, amelyben 
szintén több fi atalunk zenél. 

Ifi sek, köszönjük a szolgálatot, sokak-
nak szereztetek vele örömöt!

Csinády Melinda

Láthatatlan SzínházLáthatatlan Színház
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Hitvallások
A délelőtti foglalkozásokon, szerdán előbb röviden megfogalmazta és leírta mindenki 
személyes hitvallását, pénteken pedig mini (3-4 fős) csoportokban a közösségi hitval-
lásunkat, majd ezek alapján beszélgettünk. Most egy személyes és egy közösségben 
megfogalmazott hitvallást közlünk. A Szivárvány későbbi számaiban pedig szeretnénk 
folytatni ezt a sorozatot. (Szerk.)

Konfi rmációi hitvallás

Köszönöm Neked szüleimet, és keresztszüleimet, hogy úgy neveltek és neveltettek, 
hogy a gyülekezet és Isten előtt vallást tehetek református hitemről. Hiszem és vallom, 
hogy az egy igaz Isten teremtette a mennyet és a földet, elküldte Egyszülött Fiát, Jézus 
Krisztust, aki meghalt a kereszten bűneinkért, és harmadnapon föltámadt a halottak 
közül. Az Ő érdeméből nyerhetjük el az örök életet.
Minden emberi erőmmel igyekszem Istennek tetsző életet élni, és Őt szolgálni egész 
életemen át. Ahol csak tudok, vallást teszek Krisztusról.
Szabad akaratomból választom a református hitet. Elfogadom annak alaptételeit.

Hóseás ifi 

Bizonyságtétel megváltozott életemről

Bár nem kaptam szüleimtől keresztyén 
neveltetést, de gyermekkorom óta hallot-
tam Isten hívó szavát. Visszagondolva, 
mindig voltak mellettem igaz, élő hitű 
emberek. Többek közt az ő hatásukra, 
egyetemista koromban jutottam én is 
hitre. Ennek közel 10 éve, és évről-évre 
egyre erősebben érzem életemben az Úr 
jelenlétét.
Az Úr, akit szeretek, követek, és életem 
középpontjává lett szerető, kegyelmes 
Isten, aki nem hagyja, hogy hitünk egykor 
gyenge lángja kialudjon, hanem egyre 
erősíti, szilárdítja a gyenge alapokat.
Néhány éve, nap mint nap megtapaszta-
lom az Úr személyes vezetését, állandó 
segítségét, gondoskodását. Hálás vagyok 
azért a hitért, amely minden nehézségen 
átsegít, és ami biztossá tesz abban, hogy 
Isten soha nem próbál erőnkön felül, és 
hogy Ő egyben a szabadulást is megadja. 

Az Úr, akit követek, napról-napra saját 
képére formál, alakít, metszeget. Ez néha 
fájdalmas, de mindig megadja a vigasz-
talást is. Amióta Isten életem középpontja, 
egyetlen dolog irányítja minden cseleke-
detemet: megismerni minél jobban Jézus 
Krisztust és az Ő akaratát.
„Célom Jézus, nem öröme, nem békéje 
sem áldása, csak Ő maga, lelkem Is-
tene.”
Az Urat követve élni teljes életet, elkép-
zelhetetlen számomra, hogy nélküle éljek, 
hogy ne az Ő fényében vizsgáljam meg 
mindennapjaimat. Ez nem nehézségektől 
és próbáktól mentes életet jelent, mert 
vele minden gond és szenvedés értelmet 
nyer. Azt pedig naponként megtapaszta-
lom, hogy az Úr mennyire ismer minket, 
mennyire tudja gyengeségeinket és szük-
ségeinket, és hogy mindig segítségünkre 
siet, sosem késve. Nem ismerek csodála-
tosabb és nagyobb biztonságot adó érzést 
ennél.

Zsombikné Puy Katalin
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Táborozók véleménye

 Mennyire tartja igaznak saját tapasztalatai
 alapján? 20

02

20
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)

 Hogy érezted magad?
5.  Kedves emberekkel tölthettem el 4,42 4,50 4,53 0,03
6.  A hitem erősödött 4,19 4,00 4,34 0,34
7.  Gyülekezet közösségében épülhettünk 4,45 4,24 4,36 0,12
8.  Gyülekezet több tagját jobban megismerhettem 4,30 3,94 4,22 0,28

 Hogyan értékeled a szervezést?
10.  A szervezők sok szempontot fi gyelembe vettek 4,73 4,64 4,47 -0,17
11.  Jó volt a tábor programkínálata 4,43 4,29 4,52 0,23

 … a táborhelyet?
13.  A szállás (szoba) 4,34 3,81 3,86 0,05
15.  A tisztálkodási lehetőség 4,03 3,83 3,87 0,04
17.  Az étkezés 4,64 4,20 3,94 -0,26
19.  A tábor kialakítása 4,62 4,40 4,50 0,10

 … a csoportos beszélgetéseket?
21.  Épülhettünk egymás hite által 4,43 4,28 4,40 0,16
22.  El tudtam mondani, amire rájöttem 4,06 4,19 4,29 0,10
23.  Csoportvezetőnk segítette a beszélgetést 4,78 4,69 4,77 0,08
24.  Jó volt szombaton a csoportkeverés 4,51

 … a szabadidős programokat?
26.  Ki mit tud?  4,06  
27.  Foci bajnokság 4,13 3,60 4,33 0,73
28.  Kosárlabda bajnokság 2,93
28.  Kirándulás 4,26 4,33 4,09 -0,24
29.  Teaház  4,41  
30.  Kézműves foglalkozás  3,76 4,07 0,31
31.  Láthatatlan színház 4,56
32.  Reggeli kápolnabeli csendesség 4,10
33.  Délutáni tematikus beszélgetések 3,69
34.  Táborgyertya 4,17

(250 kitöltött kérdőív alapján)
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Gyermekeknek

Az igazat megvallva nagyon sokat kö-
szönhetek ennek a tábornak. Elvégre Deb-
recenben mi voltam? Egy darab anyag, 
meg egy gombolyag cérna. És most gaz-
dám szorgos kezei alatt igazi plüssmackó 
lett belőlem! Igaz, a fülem kicsit kajla, az 
orrom sem tökéletes, de gazdám 
olyan szeretettel vesz kö-
rül, mintha én lennék a 
legszebb. A táborban 
is büszkén hordozott 
magával, így én is ré-
szese lehettem annak 
a sok élménynek, amit 
ez az egy hét nyújtott.
Minden nap fél 8-kor keltünk. 
A reggeli énektanulás után a szobában 
várakoztam a gazdimra. Ő minden dél-
előtt csoportos foglalkozáson vett részt, 
ahol Istenről beszélgettek. Ő teremtette 
az igazi testvéreimet is, úgyhogy biztosan 
rendes? (jó fej) lehet. Ebéd után nagyon 
sok program közül választhattunk: én 
kabalaként funkcionáltam a gazdám fo-
cimeccsein; végignézhettük további med-
vetársaim elkészülését; részt vehettünk a 
láthatatlan színházban, ami nagyon nagy 
élmény volt, hiszen szemeimet sálammal 
betakartam, és így a “színdarab” közben 
csak a többi érzékszervemre meg persze 
a mackóösztönömre hagyatkozhattam; 
illetve megcsodálhattuk a Ki mit tud? 
produkcióit, ahol a fellépők kitettek ma-
gukért: alaposan megnevettettek, vagy 
lenyűgöztek minket. Egyik délután egy 
túrára is felkerekedtünk. A hátizsák lyukán 
kikukkantva gyönyörködhettem a tájban, 
bár hamarosan behúztam fülem-orrom, 
mert óriási zápor zúdult ránk. Készítőm a 
libegőn himbálózva szárítkozott, de én ott 

kicsit féltem, mivel mi plüssmackók elég 
ijedősek vagyunk. Így hát az éjszakai túra 
rémtörténetei igencsak megijesztettek. 
Szerencsére a többi este nyugodtabban 
telt: kellemes sétákat tettünk a templomig 
(én a szatyorban), ahol szép és tartalmas 

áhítatokat láthattunk-hallhattunk. 
A visszaséta után egy csésze 

forró (mézes) teával fris-
síthettük fel magunkat, 
melyre a Teaházban nyílt 
lehetőségünk.
És ha ez mind nem lett 

volna elég, az utolsó éjszaka 
rendhagyó volt. Ez volt az ún. 

táborgyertya éjszakája. Az ötletes 
és szép számokat megelőzte a tábortűz, 
amely körül fi atalok-idősebbek egyaránt 
énekeltek, táncoltak. Roppant hangulatos 
volt, de én nem merészkedtem túl közel az 
anyagom miatt. A táborgyertyának méltó 
lezárása volt a kalácstörés.
Másnap reggel az álomból ébresztő han-
gosbemondó tudatta, hogy ez a hazautazás 
napja. Délelőtt gazdám “morzsaszede-
getésen” vett részt, ahol alapos munkát 
végezhettek, mert én abból sajnos egyet-
len szem morzsát sem láttam. Az utolsó 
áhítat után elindultunk hazafelé. 3,5 órás 
vonatozás után érkeztünk meg Debrecen-
be. Itt a gazdám ágyán kaptam helyet. 
Mackószemmel nézve a tábor nagyon jó 
volt. Az a sok ember mind együtt volt, 
nevettek, segítették egymást, és közelebb 
kerültek nemcsak egymáshoz, hanem Is-
tenhez is. Ez látszott a közös éneklésükön, 
a beszélgetéseiken és az imádkozásukon 
is. Én nagyon élveztem, remélem, hogy a 
gazdám jövőre is magával visz!

Ökrös Laura Hóseás ifi 

A Gyülitábor mackószemmel



„András mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: 
Megtaláltuk a Messiást!” (Jn. 1:41)

Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele
4032 Debrecen, Bolyai u. 25. Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos, lelkipásztor
Fejléc:       Betűvető Bt.                 Tördelés: Bene Lászlóné
Nyomda:   REXPO Kft.                 Készült 600 példányban
14. évfolyam 9. szám, megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:         11738008-20012917

 a gyülekezetünkbe újonnan érkező-
kért!
 a hittanos gyermekekért!
 a kiscsoportok tagjaiért!
 a gyülekezetben szolgáló munkatársa-

kért!

Imádkozzunk…

(vasárnaponként 5 órakor) 
Szept. 17. Farkas Aliz orgonál.
Szept. 24. Bessenyei Mihály orgonál.
Okt. 1. Csűry Dániel oboázik és Böször-
ményi Judit zongorázik
Okt. 8. Dobi Bálint orgonál
Okt. 15. Vox Antiqua énekel, vezényel 
Kiss Csaba

Zenés áhítat

Gyülekezeti honlapunk címe, melyen a 
Szivárvány is megtalálható: 

www.refnagyerdo.hu
Kórházlelkészek:
Kenézy Kórház – 511-777/1943
Klinika – 411-600/4978 (üzenetrögzítős)

A városi református Méliusz Rádió a 
88 MHz-en az URH sávban fogható.

Információ

Hírek

 Bekapcsolódhatsz Te is az „András-
szolgálatba” (azaz „odavitte Jézushoz…”),
ha hívogatsz szeptember 24-re, a fél 11-es 
istentiszteletre!

 Hittan évnyitó családi istentisztelet 
lesz szept. 24-én, vasárnap 3 órakor a hit-
tanosoknak és szüleiknek a templomban. 
A hittankönyvek ekkor megvásárolhatók 
lesznek.

 Minden kiscsoportunk elkezdi legké-
sőbb szeptember utolsó hetében hétközi 
foglalkozásait.

 Prágai kirándulást szervezünk szept. 
28–okt. 1. (csütörtök-vasárnap) autó-
busszal, részletes információ a lelkészi 
hivatalban és a honlapunkon.

A négygenerációs Bokor család is táborozott


