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„Krisztus
feltámadott…

…örvendezzünk,
vigadjunk…!”
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A Missziói Bizottság munkájáról
A gyülekezetünk újjáalakult Missziói Bi-
zottságát három lelkészünk, gondnokunk 
és a presbitérium erre vállalkozó tagjai 
alkotják (Csinády Melinda, Fazakas Ger-
gely, Gonda László, Kerti Péter, Kristófné 
Máthé Ildikó, Mózes Áron, Nagyné Koch 
Noémi, Püski Lajos, Püskiné Szécsi Judit, 
dr. Tóth Enikő). Eddigi találkozásaink 
alkalmával a következőket végeztük. 
Első alkalommal (január 16.) legfontosabb 
feladatunk volt, hogy meghatározzuk a 
bizottság feladatait. Az egyik a missziói 
munkaterv állandó elemeinek frissítése a 
tervezéskor, a megvalósításuk támogatása, 
értékelése, fejlesztése. A másik az évente 
tervezett missziói akciók megtervezése, 
megszervezése, lebonyolítása, értékelé-
se, fejlesztése. Ilyen missziói akció volt 
az eddigiekben a hívő keresztyén ember 
tanítása, az életét támogató funkcióval 
(ősz), illetve a problémaorientált, meg-
szólító missziói nap, melynek elsődleges 
célcsoportjai a gyülekezet tagjai szemé-
lyes problémáik, krízisek révén, illetve a 
kérdésben érintett, a meghívást elfogadó 
gyülekezeten kívüliek (tavasz). De to-
vábbi missziói alkalmakat is tervezünk. 
A harmadik feladatunknak tekintjük a 
gyülekezet helyzetének ismételt, átfogó 
értékelését, a kiemelt céljaink kijelölését, 
azok megvalósításának támogatását és 
értékelését.
A második alkalommal (február 11.) a 
tevékenységünk egyik keretéül szolgáló, 
egyházunk Zsinata által elfogadott misz-
sziói törvényben tanulmányoztuk, illetve 
megterveztük a tavaszi missziói nap témá-
ját, programjának fő pontjait. A téma az 
idővel való gazdálkodásra összpontosít. 
Ekkor jutottunk arra a döntésre is, hogy 
amennyiben valóban be akarjuk tölteni 

a harmadikként azonosított feladatunkat 
(lásd előző bekezdés), az nem kivitelez-
hető 4-5 órában, amint eddig tettük.
Ezért a harmadik találkozásunk egy 
24 órás „elvonulás” volt Berekfürdőn 
(március 14-15.), azzal a céllal, hogy a 
gyülekezeti felmérésekben korábban azo-
nosított problémák újragondolása mellett 
áttekintsük azt a helyzetet, külső környe-
zetet, melyben ma van a gyülekezetünk. 
Utóbbi kérdésben vizsgáltuk a társadalmi, 
politikai, gazdasági és technikai körül-
ményeket, környezetet, hogy azonosítani 
tudjuk a lehetőségeinket, illetve a gyüleke-
zetünkre leselkedő veszélyeket. Mindezt 
azzal a céllal tettük, hogy a keresztyén 
ember és közösség általános küldetésén 
belül (lásd a jelenleg folyamatban lévő 
vasárnapi igehirdetés-sorozatot) megtud-
juk, hogyan értelmezzük ezt a gyülekeze-
tünkre, milyen sajátos elemekben tudjuk 
azonosítani a gyülekezet konkrét, a hely-
zetünkből adódóan más gyülekezetektől 
eltérő küldetését, céljait, feladatait.
Kiemeltük azt a néhány célt, melyek 
megvalósítását a legfontosabbnak, ugyan-
akkor kellően összetettnek tartjuk. Ilyen 
kérdések voltak: az imádság helyének és 
gyakorlatának megújítása az egyéni és 
közösségi gyakorlatban, a szolgálatba való 
bevonás, a kiscsoportok összetartásának 
fejlesztése, a presbitérium munkájának 
értékelése és az arról adott tájékoztatás. 
Ugyanakkor megállapítottuk, hogy egyes 
kérdésekben komoly előrelépés történt a 
közelmúltban. Ilyen pl. a diakóniai munka 
tervezettsége.
Ugyancsak vizsgáltuk (a korlátaink tu-
domásul vételével), hogy milyen jövőt 
látunk a gyülekezetünk számára. A közös 
munkánkban még az eljövendő hetekben 
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Kérdések – feleletek
A presbitérium hírei

következik a céljaink maghatározása.
Az elemzés és a feladat nagyléptékű, 
mindezt a bizottság és – reményeink sze-
rint – a gyülekezet hosszú távú terveinek 
alapjául szántuk. Az gondoljuk, hogy 
a „kabátot majd erre kellene szabni”, a 
céljaink tisztázása lehet az alapja annak a 
keretnek, melynek a kialakítása évtizedes, 
nagy kérdése gyülekezetünknek. Remé-
nyeink és elszánásunk szerint mindezek 
nem maradnak csupán tervek, ahogyan a 
korábbiakban is előrelépések követték a 
helyzetelemzéseket.
Azt szeretnénk, ha időként visszatekintve 
a korábbi helyzetre, valódi változásokat, 
növekedést tudnánk viszonylagos bizo-
nyossággal azonosítani azokon a pon-
tokon, ahol a gyülekezetünk adottságai 
megalapozottak arra, illetve indokolt, 
hogy továbblépjünk a jelenlegi helyze-
ten. Tesszük mindezt továbbra is abban a 
reményben, hogy Urunk valóban munka-
társaivá is fogadott, és mindezek közepette 
velünk van a Pártfogó.

Mózes Áron
a Missziói Bizottság elnöke

Az utóbbi hetekben két kérdés is érkezett 
a Tájékoztatási Bizottsághoz. A válaszok 
reményeink szerint többek tájékozódását 
is segítik.

1. Ki dönti el, hogy milyen témákkal 
foglalkozik a presbitérium, és hogyan 
születnek a döntések?

Minden gyűlés a napirend elfogadásával 
és az előző gyűlés jegyzőkönyvének hite-
lesítésével kezdődik. A napirendi pontokat 
az elnökség (vezető lelkész és gondnok) 
terjeszti elő. A tárgysorozat részben a 
gyülekezet éves működésének rendjével 
kapcsolatos (év végén a költségvetés, év 
elején a zárszámadás tárgyalása), részben 
a testület által fontosnak ítélt feladatokat 
tárgyalja. A gyülekezet életét tartalmilag 
meghatározó kérdésekben (pl. a missziói 
munka hangsúlyai vagy a gyarapodó gyü-
lekezet növekvő helyigényének biztosítá-
sa) a bizottságok előkészítő munkája és 
a havi rendszerességgel tartott presbiteri 
bibliaórák segítik a döntést. 

2. Az állam nem támogatja anyagilag 
egyházközségünket?

Nem. Gyülekezetünk teljes egészében 
önfenntartó. Mivel nincs olyan ingatlan, 
amely után állami kárpótlásban részesül-
hetnénk, gyakorlatilag az egyházfenntartói 
járulék, a perselypénz és a gyülekezeti 
tagok adományai jelentik az elsődleges 
bevételi forrást. Alapítványunk is magán-
személyek adományaiból gazdálkodhat. 
Röviden: Gyakorlatilag minden kiadásun-
kat a templom fűtésétől a szemétszállítási 
díj befi zetéséig a gyülekezeti tagok ado-
mányaiból fedezzük. 

Tájékoztatási Bizottság
A Missziói Bizottság
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Mi a gyülekezet küldetése?

(Gyülekezetünkben 2006 febr. 26. és márc. 26. 
között elhangzott igehirdetések üzenetei. Az 
igehirdetések letölthetők: www.refnagyerdo.hu).
1. Dicsőségének magasztalására legyünk!
(Zsolt 34,1-11 és Ef 1,3-14)
• A gyülekezetbe hívogatunk. De tudjuk-é, 
hogy mi a gyülekezet Istentől kapott küldeté-
se, célja, amelyet csak az egyház teljesíthet?
• Ha elfogadtuk Isten megváltó kegyelmét, 
felismertük, hogy kiválasztott minket a 
Krisztusban, és eljegyzett pecsétjével a 
megígért Szentlélekkel, és lelki áldásait 
árasztotta ránk, akkor magasztaljuk di-
csőséges kegyelmét.
• Így mutassunk rá Isten hatalmára, és 
detronizáljunk minden bálványt.
• Az Úr magasztalása minket is felemel, 
és tartást ad életünknek.
• Nevének magasztalásával jelenlétét
hirdetjük e világban.
• Magasztalásunk döntés elé állít másokat is.
• Új reménységet mutathatunk a világnak.
2. Közösség legyünk az Úrban!
(Ján 15, 9-17 és Ef 2,11-22)
A gyülekezet küldetésének második fő 
hangsúlya, hogy az Úr
• akaratát egyre jobban megértjük,
• tervét egyre jobban megvalósítjuk,
• szeretetét megéljük,
• mint megbékélt testvérek, közösség 
legyünk Vele,
• az úrvacsora közösségében is ezt gya-
korolva,
• és így jelenlétét felmutatjuk világunkban.
3. Tanúságtétel Krisztusról.
(Ján 5,36-47 és Luk 24,44-49)
Az egyház feladatát nem az állam, a média, 
hagyományok, vagy kihívások szabhatják 
meg, mert az ezeknek való kritikátlan en-
gedelmesség torzítja az egyház misszióját.

• Csak Krisztus, az egyház gazdája ha-
tározhatja meg a gyülekezet küldetését.
• Feladatunk a személyes tanúságtétel 
Megváltónkról, 
• és a közösségi bizonyságtétel Krisztusról,
• hirdetni azt, ami Jézusról megíratott, és
• megtérésre, hívni az eltévedt világot.
• jöjjetek, lehet örvendező, új életet kezdeni!
4. A tagok lelki nevelése.
(Ef 3,14-21 és 1Tim 4,6-16)
• Az újszülöttet a szülőorvos a szülők 
kezébe adja, hogy ápolják, táplálják,
• a frissen megtértet a gyülekezet karjaiba 
kell helyezni, hogy
• őt és hitét szeretettel magához ölelje,
• lelkileg táplálja, erősítse.
• A gyülekezeti tagok lelki neveléséhez 
fontos:
• a gyarapodó igeismeret,
• a perspektivikus látás,
• a saját szolgálati feladatról való meg-
győződés,
• és a kegyességgyakorlás, hogy
• mindenki előrehaladása nyilvánvaló 
legyen.
5. Felkészítsen a szolgálatra.
(Ef 4,9-16 és 1Kor 12,12-31)
• Ahogyan a biológiai testünk egy, bár 
sok tagja van,
• úgy a Krisztustest, az egyház is.
• Isten rendezte el a tagokat a testben,
• minden tagra szükség van,
• minden tagnak van szolgálata,
• hogy a gyülekezet épüljön szeretetben,
• és cselekedeteink is Krisztust hirdessék.

Az egészséges gyülekezet és tagjai éle-
tében folyamatosan egyensúlyban kell 
lennie a magasztalásnak, szeretetkö-
zösségnek, a tanúságtételnek, a lelki 
nevelésnek és a szolgálatnak!

Püski Lajos
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„Oszd meg kenyeredet…!”
(Ézs. 58,7)

Fórumfarsang

Városunkban a több 
száz hajléktalan között 
egyházi és civil szer-
vezetek igyekeznek se-
gíteni az étkeztetésben. 
A Református Hajlék-

talan Misszió keretében gyülekezetünk 
két alkalmat vállalt fel. Február 25-én és 
március 11-én szombaton négy különböző 
helyen osztottunk melegételt a rászoru-
lóknak. 
Mindkét alkalommal 200 fő részére 
főztünk tartalmas gulyáslevest, és osz-
tottunk 15-15 gyülekezeti tagunk által 
otthon sütött buktát és óriás pogácsát. 
A főzés közösen történt kétszer 12 fő 
segítségével a Tanítóképző konyhájában. 
A nyersanyagok beszerzését, az elkészült 
étel szállítását és osztását újabb 12-12 
fő vállalta. Evangéliumi énekekkel 9 
fi atal szolgált a hajléktalanok között. Jó 
volt látni, hogy gyülekezetünkben 90 fő 
mozdult meg kétkezi szolgálatra. Továbbá 
még sokan adakoztak a nyersanyagokra, 
hoztak műanyag edényt a kiosztáshoz. 
Hála legyen Istennek, hogy összesen így 
több mint 120-an szolgálhattunk a hajlék-
talanok között.

Püskiné Szécsi Judit

Két ifi vezető, Enci és Áki azzal a szuper 
ötlettel állt elő, hogy a gyülekezetünk hon-
lapján keresztül egymással beszélgető, azaz 
„fórumozó” fi atalok számára rendezzünk 
farsangot. Minden résztvevő a fórumon 
használt „avatar”-nak (maga választotta 
jelképes fi gurának) öltözött be. A legöt-
letesebb jelmezeket a zsűri értékelte és 
jutalmazta. 
A március 4-én tartott, vetélkedővel, 
tombolával és evéssel egybekötött vidám 
estén 55 gyülekezeti fi atal vett részt. Ez 
a közösségépítő alkalom új fórumtagok 
toborzására is lehetőséget nyújtott. 
(További képek: www.refnagyerdo.hu)

Csinády Melinda

Ebédosztás

A közösségépítést szolgálta a márc. 19-én
tartott presbiteri szeretetvendégség, amelyen a 

presbiterek hitvestársukkal vettek részt.
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Ösztöndíjasaink írták 1.

Aki próbált már hosszabb ideig külföl-
dön élni, az tudja, hogy eleinte az embert 
megrohamozzák az újdonságok. Amerre 
csak néz, valami szokatlan veszi körül. 
Idegen épületek, emberek, autók, idegen 
természet. Ebben a forgatagban kell, ha 
átmenetileg is, egy új életet, életformát 
kialakítani.

Ez az időszak azért is különleges, mert 
egyszerre három időben él az ember. A 
múlt meghatározza, hogy ki vagyok. A je-
len lehetőséget ad új dolgok kipróbálására. 
A jövő pedig tudatosítja, hogy ennek ha-
marosan vége 
lesz. Ez a tény 
a szobámon is 
jól megfigyel-
hető .  Képek, 
tárgyak, emlé-
keket idéznek, 
és nem kevés-
szer szolgáltak 
a beszélgetések, 
ismerkedések 
alapjául. A tárgyak száma csak növeke-
dett a megérkezésem óta, ahogy nekem 
is egyre több élményben volt részem. 
Magamat ismerve, a jövőben ezek lesznek 
szobám díszei.

Az elmúlt pár hónap arra is lehetőséget 
adott, hogy az idegen egyetemi campusból 
második otthon legyen, amit jó időnként 
elhagyni, de legalább olyan jó visszatérni 
is. Az idegen emberekből pedig barátok 
lettek. Különösen is igaz ez a kb. 25 fős 
külföldi diákcsoport tagjaira, akik Ghá-
nából, a Fülöp szigetekről, Brazíliából, 
Kenyából, Tajvanról, Egyiptomból, Indi-
ából, Myanmarból, Koreából, Japánból, 
Dániából, Angliából, Németországból, 
és nem utolsó sorban Magyarországról 

érkeztek. A hasonló élethelyzet segített 
bennünket összekovácsolódni. A közös 
sportolás, küszködés, nevetés és sírás, 
éneklés és imádság, a közös étkezesek 
mind-mind segítettek egymás megisme-
résében, a nem mindig gondtalan hét-
köznapok elviselésében, és abban, hogy 
maradandó emlékekkel térhessünk haza. 
Az én egyik legkellemesebb élményem a 
karácsonyhoz kapcsolódik.

Az egyetemi étkezde december 15-én
bezárt, és mi elhatároztuk, hogy mind-
annyiunknak jobb, ha legalább naponta 

egyszer együtt 
eszünk. Így kb.
3 héten keresz-
tül minden este 
hatkor össze-
gyűltünk va-
csorázni. Min-
den este más 
főzött, alkal-
munk volt min-
denféle “hazai” 

ízeket kipróbálni. A kenyai barátunktól azt 
is megtanultuk, hogyan kell enni. Na, nem 
ám késsel-villával, hanem úgy rendesen, 
kézzel. Nem beszélve brazil ismerősünk-
ről, aki nemcsak felesége kezét nyerte 
el csodálatos banános süteményével, de 
a mi szívünkbe is belopta magát vele. 
Finom ennivalók, és sok-sok nevetés jel-
lemezte ezeket az együttléteket. Az utolsó 
napokban azt sajnáltuk, hogy újra kinyit 
az étkezde, és vissza kell térnünk a közel 
sem ilyen változatos ételekhez.

A cikk rövidsége nem ad lehetőséget 
részletes beszámolóra, inkább „ízelítő,” az 
időkről és alkalmakról, a külföldi diákok 
életéből. 

Lente Boglárka

Üdvözlet Princetonból
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Gyermekeknek

Márta néni

A MOSOLY RAGÁLYOS

Egy mosoly nem kerül semmibe, mégis sokat visz véghez. Gazdaggá teszi azt, aki 
kapja, és aki adja, nem lesz szegényebb.

Csak egy pillanatig tart, de az emléke olykor örökké él.
Senki sem elég gazdag ahhoz, hogy nélkülözni tudná, és senki sem olyan szegény, 

hogy ne tudná adni.
A barátság érezhető jele.
A mosoly nyugalmat ad a fáradt embernek, bátorságot önt a csüggedőbe.
Ha valamikor találkozol valakivel, aki nem adja meg neked a megérdemelt mosolyt, 

légy nagylelkű, és ajándékozd meg te őt a mosolyoddal. Mert senkinek sincs akkora 
szüksége egy mosolyra, mint aki nem tud másokra mosolyogni.

Fejezd be a megkezdett aranymondásokat! Ha kívülről nem tudod, akkor keresd ki a 
Bibliából a megadott igehelyeket!

János 3,16:
„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy .....................................
......................................................................................................................................”
Máté 7,12:
„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ...............................
......................................................................................................................................”
János 13,35:
„Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ...........................
......................................................................................................................................”
Lukács 18, 14:
„Aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig .....................................................
......................................................................................................................................”
Zsoltárok 23,l:
„Az Úr az én pásztorom ..............................................................................................”
Filem. 1,7
„A te szeretetedben sok örömünk és .............................................................................
......................................................................................................................................”
Zsolt. 105,3
Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, .................................................................
......................................................................................................................................”

Aranymondások



„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek.”
(Filippi 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 4. szám, megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:         11738008-20012917

 Ifjúsági-nap április 8-án fél 10-től, fél 
5-ig „Szerelem, szerelem, átkozott gyöt-
relem..” vagy valami más (is)? címmel a 
templomban.

 Úrvacsorai előkészítő istentiszteletek 
lesznek április 12-15 között, szerda-szom-
bat este 6 órakor.

 Nagypénteken istentisztelet délelőtt 
fél 11-kor lesz, este 6 órakor passiós is-
tentisztelet.

 Húsvétvasárnap délelőtt fél 9-kor és 
fél 11-kor úrvacsorás istentisztelet lesz, 
délután 5 órakor zenés áhítat.

 Húsvéthétfőn csak fél 11-kor lesz is-
tentisztelet keresztelésekkel. Az ünnepen 
legátusként Győri Zsuzsa teológusunk is 
szolgál.

 A Filmklub következő alkalma április 
29-én, 5 órától lesz, amikor a Nevem Sam 
című fi lm kerül vetítésre. 

 Családi istentisztelet április 30-án 
vas. délután 3 órakor az önkormányzati is-
kolába járó hittanosoknak és szüleiknek.

 Gyülekezeti többgenerációs nagy-
táborunk Sátoraljaújhelyen lesz július 
10. hétfő reggeli indulással – július 16. 
vasárnap esti haza érkezéssel. Részletes 
információ újságunk februári számában.

Hírek

(vasárnaponként 5 órakor) 
Ápr. 9. Karasszon Dezső orgonál.
Ápr. 16. Karasszon Dezső orgonál.
Ápr. 23. Besenyei Mihály orgonál.
Ápr. 30. Farkas Aliz orgonál.
Máj. 7. Varga Zoltán orgonál.

Zenés áhítat

 az ifjúsági-nap áldásaiért,
 minél többekhez eljusson a húsvéti 

örömhír,
 a megújult gyülekezeti fórumon történő 

mély beszélgetésekért,
 épületeink bővüléséért.

Imádkozzunk…

1% + 1%

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

Gyülekezeti honlapunk címe, melyen 
a Szivárvány is megtalálható: 

www.refnagyerdo.hu


