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

    A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2006/02

Szabó István átadja Kerti Péternek a gondnoki szolgálatot

„Boldog az az ember, akinek Te vagy Uram ereje, 
aki a Te utaidra gondol.”

(Zsoltárok 84:6)
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Reformátusságunk és magyarságunk…

Milyen esélyeink vannak?
(Dr. Tőkéczki László gyülekezeti hétvégénken tartott harmadik előadásának néhány gondolata)

Magyar népünk nagyon érzékeny volt 
mindig az újra, de így sérülékennyé 
is lettünk a hamis próféciák által, és a 
nagyhatalmi döntések miatt többször 
elsodortattunk.
1989-ben sem a saját akaratunkból lettünk 
szabadok – de így megláthattuk, hogy 
Isten a történelem ura – mert lényegileg 
puskalövés nélkül elmúlt a 
diktatúra. Napjainkban pe-
dig, a maximális profi t vilá-
gában felesleges a gyerek, az 
öreg, a kevésbé tehetséges, a 
rossz helyen lakó. A ma ural-
kodó filozófia a gazdaság szolgálatába 
akarja állítani az életet, és ez így termé-
szetellenes.
Milyen esélyeink vannak? A modern 
próféták hamis víziói ellen hogy lehet 
védekezni?
– Tudnunk, és bátran képviselnünk kell, 
hogy az ember szellemi-lelki, és nem 
csak zsigeri lény.
Számolnunk kell azzal, hogy a megszün-
tethetetlen anyagi szűkösség világában 
sokan hajlamosak a különböző utópiák-
ra. Lássuk világosan, hogy a keresztyén 
tanítás nem a zsigeri vágyak, ösztönök 
pillanatnyi kielégítésének boldogságáról, 
hanem a békességről szól.
A modern világ minél kevésbé tud hinni 
Istenben, annál hiszékenyebb bármiféle 
praktika, utópia elfogadására.
Az emberlétnek sajátossága az értelem, 
szemben az állatokkal, amelyek zárt 
ösztönrendszer szerint élnek. Az ember 
azonban az ész abszolutizálásával, az 
önistenítés gyilkos pályájára került. 

A keresztyénséget, mivel transzcendenciát 
hirdet, az ilyen modern világ ellenségnek 
tekinti. A keresztyénség azonban nem 
ész ellenességet, hanem ész felettiséget 
hirdetve kellő alázatra tanít.
A modern utópiák (nácizmus, kommuniz-
mus) faji gyűlölettel, vagy osztálygyűlölet-
tel akarták fejleszteni a világot, szemben a 

keresztyénség szeretet elvével, 
az apostoli paranccsal, hogy 
„egymás terhét hordozzátok”. 
Védekeznünk kell mindenfajta 
materialista utópiával szemben, 
amelyek alázat nélkül démoni-

kus hatalommá torzulnak.
– Meg kell értenünk a teremtési rendet, 
kötöttséget, és hangsúlyoznunk kell az 
értékkötöttség fontosságát. A magyarság 
sorsát többször befolyásolták már olyan 
dolgok – a szándékolatlan következmé-
nyesség miatt is – amelyek talán eredetileg 
ezt nem akarták.
– Meg kell értenünk, és el kell fogad-
nunk azt rendet, amelyből létünk fakad, 
vagyis fontos a teremtettség védelme.
– A keresztyén alázat (mely nem meg-
alázkodás) tudja, hogy nem lehet üzletté 
tenni az emberi kapcsolatok teljességét, 
mert akkor szétzúzzuk a családot, 
nemzetet.
– Feladatunk az általános műveltség 
védelme, különösen az egyházi iskolák 
tehetnek ebben sokat.
A modern demokrácia némely teoretikusa 
szerint a politikában a hazugság meg-
engedett, mert úgyis van mindenkinek 
magához való esze, hogy felismerje a 
hazugságot. Az emberi természet azonban 
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…a XX. és XXI. században  (3.)

esendő a hazugságra. Aki nem érdeklődik 
az események után, azzal ügyes módon 
bármit el lehet hitetni.
– Meg kell tanulnunk – a manipuláció 
elleni védekezésként – újra őszintén 
beszélgetnünk, családban, szakmai és 
más körökben. Tisztán kell látnunk, hogy 
a manipuláció alapja az, hogy az egyéni, 
családi, baráti valóságos tapasztalatok 
nem tudnak szembesülni, és így a mé-
diavilágnak állandóan sulykoló hatására 
sokan lassan elhiszik, hogy az a valóság, 
amit mondanak, és nem az, amit tapasztal. 
Ha személyessé tesszük kapcsolatainkat, 
és így valóságos emberek beszélgetnek 
egymással, akkor a tapasztalatok általá-
nosításával védekezhetünk az ellen, hogy 
orrunknál fogva vezessenek bennünket. 
– A globalizációval szemben a loka-
lizációt kell felépíteni, vagyis a helyi 
társadalmat kell újjászerveznünk az 
önkéntesség, a bizalom, a minőség elve 
alapján, a magántulajdon megtartása 
mellett.
– Arra támaszkodjunk, amink van, és 
ne fussunk megvalósíthatatlan, divatos 
gondolatok, jelszavak, példák után, 
vagyis a modern világ vízióival, jel-
szavaival, utópiáival szemben kritikai 
magatartást kell tanúsítanunk a valódi 
értékek jegyében.
Némelyek azt hangoztatják, hogy az egy-
ház ne politizáljon. De  tisztán látnunk 
kell, hogy ahol sok ember gondolkozását, 
magatartását, viselkedését befolyásolják, 
az politikai tényező is. Viszont az egyház 
ne pártpolitizáljon. Attól pedig nem kell 
félni, hogy egyes pártok közelebb vannak 
értékrendjükben a kétezer éves keresz-
tyénséghez, mások pedig távolabb.
– Tudatosítanunk kell, hogy mi a mi 

érdekünk, és milyen értékkötöttségben 
jeleníthető  az meg. Az egészséges társa-
dalom nem szégyelli az érdekviszonyokat, 
viszont a nem normális társadalom az 
érdekeit már értékkötöttség nélkül kép-
viseli.
– Fontos megtartatnunk a nonprofi t 
tulajdont (pl. iskola, egészségügy) kö-
zösségi tulajdonban, mert ez a közös-
ségi tulajdon a közösségi szolidaritás 
kifejezése, azok felé, akik üzleti, piaci 
alapon elemi szükségleteiket nem tud-
ják kielégíteni.
– Feladatunk tehát, hogy a személyes-
ség világában, minőségileg kiválogatott 
embereket kell a közéleti, politikai po-
zíciókba segíteni.
Aki a korábbi évszázadokban elége-
detlen volt a világ folyásával, az előbb 
ateistává, vallás- és egyházellenessé vált, 
mert a vallás határozta meg a felszínen 
az élet kereteit. Ami ma van, azt nem 
a keresztyénség határozza meg, és ez 
nagy lehetőség arra, hogy értékelvűen 
elmondhassuk azt, ami Istentől ránk 
bízatott. 
– Milyen esélyeink vannak? Nagyon 
nagyok, ha mindezekkel a kiváltságos 
lehetőségekkel felelősen, szeretettel és 
bátran élünk nemzetünk javára. 

Püski Lajos

Játszva magyarul

aki megért
S megértet
Egy népet
megéltet

Kányádi Sándor
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Táborozzunk együtt!

…legalább 300-an, amikor kicsik, hittano-
sok, ifi sek, fi atalok, családok, középkorúak 
és idősebbek is, együtt töltenénk el egy 
szép csendeshetet. 
Helyszín: Sátoraljaújhely. A Zemplén 
keleti oldalán 280 méter magasságban 
lévő Várhegy Üdülő. 
A csendeshét célja, tartalma: hitbeli 
erősödés, gyülekezetépítés, lelki-testi 
felfrissülés. A délelőtti énektanulás 
és közös bevezető után most is 
szeretnénk az igei kiscsoportos 
foglalkozások és közös lelki 
beszélgetések meghittségét 
megtartani. Más programok 
pedig, segítenék gyülekeze-
tünk különböző korosztálya-
inak, rétegeinek egymás jobb 
megismerését. Délutánonként a 
spontán szerveződő csoportokban nagy-
szerű kirándulás, sport, játék, kézműves 
program, vetélkedő, strandolás a tábor 
úszómedencéjében, az új kápolnában pe-
dig az elcsendesedés lehetséges. Esténként 
áhítat és közös éneklés lesz mindenkinek 
a városi templomban.
Ideje: Július 10 - 16, hétfőn reggeltől 
vasárnap estig.
Elszállásolás: A 6 ágyas iker-szobákban, 
és az egyik épület 2-4 ágyas szobáiban. 
A kisgyerekeseknek szánt Hotel épületét 
leszámítva, a többi ház lakóinak külön 
épületben van a hideg-melegvizes zu-
hanyzó, valamint a WC. A vizesblokkok 
felújítása befejeződött. Az épületek közel 
vannak egymáshoz, és a táboron belül 
nincs szintkülönbség.
Étkezés: Reggeli, ebéd és vacsora a tábor 
területén lévő konyha szép ebédlőjében 
lesz.
Utazás: Hétfőn reggel Debrecenből 7:15-

kor induló vonattal, melyen külön és köz-
vetlen kocsikkal, átszállás nélkül utazunk 
Sátoraljaújhelyig, és ott külön autóbuszok 
visznek fel az üdülőbe. Hazaérkezés vo-
nattal vasárnap este 20:02-kor. 
A hét nap költsége (szállás, étkezés, közös 
költség): felnőttnek: 23.000.- Ft, diák-
nak: 22.000.- Ft.  Általunk adott ked-
vezmény miatt, a még nem iskolásnak: 

15.000.-Ft. 
A vonat és a külön buszok 

díja: nyugdíjas, szabadjegyes, 
90%-os: 800.- Ft., 67%-os: 
1.500.-Ft, az 50%-os, és az 
általunk támogatott teljes díj 
is: 2.300.- Ft. A most kon-
fi rmáló fi ataljaink 10.000.-Ft 

missziói támogatást kapnak 
gyülekezetünktől. A tábor üdülési 

csekket elfogad fi zetőeszközként. Támo-
gatási űrlap nálunk kérhető.
A jelentkezőknek május 15-ig a részvé-
teli díjból előlegként 10.000.- Ft-ot, a 
többit pedig, legkésőbb az indulás előtti 
hetekben itthon kell befi zetniük a lelkészi 
hivatalban.
Aki anyagi gondok miatt nem tudna 
eljönni, kérjük, személyesen jelezze a 
lelkipásztoroknál, hogy valami segítséget 
próbáljunk szerezni és adni. Akinek anyagi 
lehetősége van, és ezért hálás az Úrnak, 
juttassa el másokat segítő adományát a 
lelkészi hivatalba. Ez a testvéri szeretet 
segített el tavaly is többeket csendeshe-
tünkre. Reméljük idén is így lesz.
Később a tudnivalókról még írásos tájé-
koztatást adunk. 
Imádságos szívvel készüljünk mindannyi-
an, hogy megtapasztaljuk Urunk áldását és 
egymás szeretetét.

Püski Lajos, lelkész



5

Gondnoki székfoglaló

„Napról napra állhatatosan, egy szívvel, 
egy lélekkel voltak a templomban, és ami-
kor házanként megtörték a kenyeret, öröm-
mel és tiszta szívvel részesültek az ételben; 
dicsérve az Istent, és kedvelte őket az egész 
nép. Az Úr pedig napról napra növelte a 
gyülekezetet az üdvözülőkkel.” (Csel. 2:46)

Az Apostolok cselekedeteiről írott könyv  
leírja azt, hogy a hívők közössége, a je-
ruzsálemi gyülekezet, olyan képet tárt a 
hitetlenek elé az életről, amitől azoknak 
elállt a lélegzete: a krisztushívők közössé-
ge radikálisan szerette egymást. Levették 
álarcaikat, osztoztak egymás életében. 
Együtt sírtak, együtt nevettek, együtt 
imádkoztak, együtt énekeltek, együtt szol-
gáltak és együtt dicsérték az Istent. 
Mindez azért történhetett így, és azért 
volt olyan kitörölhetetlen hatással a kör-
nyezetükre, mert a hatalmas Isten küldte 
el őket a valaha elhangzott legvilágosabb 
és legizgalmasabb céllal, és a gyülekezet 
minden tagja meghallotta.
Megtérésem előtt még nem tudtam, és 
nem is olyan régen még nem voltam biztos 
abban, amit most már teljes bizonyosság-
gal állíthatok: Isten megsegít. Mindegyi-
kőnket megsegít. Mindegyikőnknek segít 
befejezni azt, amire elhívott bennünket. 
Szilárdan hiszem azt, hogy Ő megsegít, 
nemcsak abban, hogy kitartsunk, hanem 
abban is, hogy örülni tudjunk. Nemcsak 
abban, hogy életben maradjunk, hanem 
abban is, hogy diadalmaskodjunk, ha 
hallgatunk az Ő szavára.
Kérem a mi Urunkat, Jézus Krisztust, 
hogy adjon bölcsességet, világos látást, 
erős hitet ahhoz, hogy mi is ugyanolyan 
áldássá tudjunk lenni a környezetünknek. 
Arra kérem, hogy ennek én is tevékeny ré-

szese lehessek, mint a gyülekezet gondnoka.
Engedje meg a gyülekezet, hogy most 
megköszönjem az újonnan megválasztot-
tak nevében, azoknak a presbitertársaim-
nak a munkáját, akik nem vállaltak munkát 
a következő 6 évre, illetve a tapasztalatok 
alapján nem lesznek tagjai a Presbitérium-
nak. Köszönöm a munkájukat, köszönöm a 
bölcsességüket, az élettapasztalatukat, azt, 
hogy mi tanulhatunk tőlük, és köszönöm 
azt a türelmet is, amellyel elhalmoztak 
bennünket, különösképpen engem.
Ezek a szavak, lehet, hogy úgy hangoztak, 
mint egyfajta búcsúztató, de nem annak 
szántam. Nem erről van szó, hiszen Isten 
országának az építése nem ciklusokban 
történik, nem 6 éves periódusokban, hi-
szen folyamatában kell értelmeznünk és 
megélnünk azt. Ezért a munkájukra ezután 
is szükség lesz, legalább annyira, mint 
eddig. Kérem az Úr áldását, és azt, hogy 
adjon erőt és hitet, és nem utolsósorban 
örömet is számukra ahhoz, hogy végez-
hessék szolgálatukat. 
Végezetül pedig külön, a gyülekezet 
nevében szeretném megköszönni Szabó 
István testvérünknek az elmúlt hat évben 
végzett gondnoki munkáját. Azt, hogy a 
gyülekezet egészét átfogó gondolkodás-
móddal rendelkezett, és minden részletre  
precízen fi gyelt. Ez számomra is köve-
tendő példa. Köszönöm azt az energiát, 
amelyet az Úrtól kapott, és arra fordított, 
hogy a gyülekezet épüljön. Kérem az 
Úr áldását, hogy továbbra is adjon erőt, 
energiát és hitet, és nem utolsósorban azt, 
hogy presbiteri munkáját tudja végezni 
körünkben a következő ciklusban. 
Szeretném átadni ezt a kis szerény aján-
dékot számára emlékezetül. 

Kerti Péter



6

2006-tól szolgáló Presbitérium

Presbiterek: 

Kerti Péter, Daróczi Sándorné, Mózes Áron, Bohátka Sándor dr., Győri János, Székely Pálma
Szabó István, Hodossi Sándor, Tamás András dr., Tóth Enikő dr., Kristófné Máthé Ildikó, 

Ötvös László Csaba
Fazekas Gergely, Széll György, Albertné Ország Mariann, Rejtő László dr., Tóth Béla, 

Deák Ferenc dr.
Nagyné Koch Noémi, Tóth Lászlóné, Erdei István dr., Máthé Tamás, Péter-Szarka György dr., 

Kozma György

Pótpresbiterek:
Simon Csaba, Gonda László, Turza Teréz, Kulcsár Csaba, Máté Sándor, Bódor Lajos dr.
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Gyermekeknek

Márta néni

„JÉZUS A BARÁTOM”

– Ki a legjobb barátod? – kérdezem az egyik kislánytól.
– Sok van – válaszolja.
– Sorolj párat! – faggatom tovább.
– Kriszti, Gyöngy, Erna, Ági, Fanni, Dóri…
– Mit szeretsz Krisztiben? – kérdezősködöm.
– Azt, hogy mindenben egyetértünk, olyan egyformák vagyunk sok dologban, másban 
meg mégis különbözünk. Szeretem, hogy olyan jókat tudunk együtt nevetni.
– Miért van szükséged barátokra?
– Azért, hogy legyen kivel megbeszélni a dolgokat, álljon mellettem valaki, ha bajban 
vagyok, segítsen nekem - hangzik a válasz.

Ez a kis beszélgetés is azt mutatja, hogy a barátság fontos 
érték, sőt életre szóló élmény. Segít az alkalmazkodásban, 
kapcsolódásokban, önmagunk és mások megismerésében, 
lelkiekben gazdagít, örömöt ad. A Bibliában is olvashatunk 

szoros, nagy barátságokról. Pl. Dávid és Jónátán igazi testi-
lelki jó barátok voltak. Azt olvassuk róluk, hogy „Jónátán lelke 

összeforrt Dávid lelkével. Úgy megszerette őt Jónátán, mint önma-
gát!” (I. Sám, 18,l)

Fontosak a barátok, barátnők, igyekezz, hogy legyenek kapcsolataid, ne legyél 
magányos! Ha mégis az vagy, most elárulok egy titkot! Van egy legeslegjobb barátod: 
Jézus. Ő akkor is veled van, akár vannak, akár nincsenek földi barátaid. Ő olyan barát, 
aki sose sért meg, sose veszekszik veled, sose hagy cserben, sose hagy el. Rá mindig 
számíthatsz! Azt mondja: „Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok 
nektek”. (Ján. 15,14) Légy te is az ő barátja! Van egy kis gyerekdal, amelyikben ez a 
sor szerepel: „Jézus a barátom”. Ő már kiválasztott téged, viszonozd te is az Ő ba-
rátságát!

REJTVÉNY
A Péter I. levele 1. részéből egy sort rejtettünk el az alábbi szavak között. Keresd meg 
az idézetet!
  NAP    KÖNYV   RITKA NÉV
  EGYMÁST  SZÉP      KEDVES JÓ
  MUNKA KITARTÓAN  MŰSOR
  HIBÁZIK          OKOS       KUTYA     TISZTA
  HÉTNEK  ISKOLÁBAN              ÚSZNAK
  POSTÁS SZÍVBŐL                      TEMPLOMBAN
  KICSIT  HAZAMENNEK           ÚRVACSORA
  SZERESSÉTEK       FÉRFIAK     IS      NÉZŐ
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„Nemcsak kenyérrel él az ember.” (Lk 4,4)

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 2. szám, megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:         11738008-20012917

 Családi istentisztelet lesz február 26-án 
vasárnap délután 3 órakor hittanosoknak 
és szüleiknek a templomban.

 Úrvacsorai előkészítő alkalmak lesz-
nek márc. 1-4, szerda és szombat között 
5 órától. 

 Úrvacsorás istentisztelet márc. 5-én, 
vasárnap fél 9-kor és fél 11-kor a temp-
lomban. 

 Gyülekezeti többgenerációs nagytá-
borunk Sátoraljaújhelyen lesz július 10. 
hétfő reggeli indulással – július 16. vasár-
nap esti haza érkezéssel. Részletes infor-
mációk újságunk jelenlegi számában.

Hírek

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

(vasárnaponként 5 órakor) 

Febr. 12. Kardos Ildikó hegedül, Molnár 
Zsolt gordonkázik.

Febr. 19. Nádasi Dorottya orgonál.

Febr. 26. Karasszon Dezső orgonál.

Márc. 5. Karasszon Dénes gordonkázik.

Zenés áhítat

1% + 1%

Az egyik 1% átutalásához Református 
Egyházunk technikai száma: 0066.
A másik 1% átutalásához „Alapítvány a 
Debrecen-Nagyerdei Egyházközségért és 
Ifjúságáért” adószáma: 18545269-1-09.

A Lélekhangoló együttes


