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Református gyülekezetek Debrecen belterületén

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

Gyülekezetalapítás – Bibliai alapok
Isten országának építése:
Nyilvános működése kezdetén Jézus a
következő szavakkal hirdette meg saját
küldetését: „Elközelített az Isten országa,
térjetek meg, higgyetek az evangéliumban!” (Mrk 1,14)
Amikor pedig sok beteg kereste Jézust,
Ő ezt mondta: „Menjünk máshova, a
szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem” (Mrk
1,37-39).
A feltámadott Úr így szólt tanítványaihoz: „Így van megírva: a Krisztusnak
szenvednie kell, de harmadik napon fel
kell támadnia a halottak közül, és hirdetni
kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk” (Luk
24,46-48). A Mt 28,18-ban pedig így olvashatjuk küldetésünket: „Menjetek el,
tegyetek tanítvánnyá minden népet...”
Ennek a missziói parancsnak engedelmeskedtek követői: „Antiókhiában volt
néhány próféta és tanító...” Kiválasztották
Barnabást és Sault, „böjtölés, imádkozás
és kézrátétel után elbocsátották őket...”
a missziói útra Ciprusra (Csel 12,1-2).

lődésre segítése, ezért építjük, erősítjük
folyamatosan gyülekezetünket. A gyülekezetépítés tehát nem öncél, hanem
küldetésünk teljesítésének egyik fontos
eszköze.
– Gyülekezetépítési célunk tavalyi és
idei fontos hangsúlya és lépése az evangelizáció.
– Isten országa építésére törekedve lehetünk alkalmasabbak a gyülekezetek
számának gyarapítására is, hogy így még
több emberhez tudjuk eljuttatni az evangéliumot.
– Ahogyan a több kiscsoportunk által
több ember kapcsolódhat intenzívebben
a gyülekezetünkhöz, (a honlapunkon
látható „gyülekezeti virág” ábránk ezt
szemlélteti,) úgy hasonlóan van ez a növekedés nagyobb méretekben is.
– Az elmúlt hatvan évben megduplázódott lakosságú Debrecenben még kevés
új gyülekezet alakult ahhoz, hogy még
több embert tudjunk az evangéliummal
megszólítani.
– A gyülekezetalapítás gondolata nem
új ötlet egyházközségünkben, hiszen –
a Bolyai utcai gyülekezet erősödésével
párhuzamosan – már a 2008-as épület
bővítésünk óta jelen volt távlatos terveinkben. (Szivárvány 2009/4 szám)
– A Bolyai utcai gyülekezetünk további
építésének célja az, hogy küldetésünkben megerősödve, általunk is minél több
ember megismerhesse és szolgálhassa az
Urat, és ennek egyik eszköze egy új közösség alapítása is.
– Az Úrtól tanult imádság szavai szerint
könyörögjünk és fáradozzunk hűségesen
azon, hogy „Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod.”
Püski Lajos lelkész

Teológiai és gyakorlati felismeréseink:
– A Presbitériumunk által 2016 decemberében egyhangúlag elfogadott gyülekezetalapítási szándéknyilatkozatunk olvasható a Szivárvány februári számában,
valamint a honlapunkon is: refnagyerdo.
hu.
– A szándéknyilatkozatunk egyes pontjai
mögött egy-egy teológiai és gyakorlati,
már megvalósult, vagy megvalósítandó
felismerés áll.
– Küldetésünk tehát az Isten országának
építése, emberek megtérésre, megszente-
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Gyülekezetalapítás – Személyi döntés
Így szólnak hozzánk Jézus szavai a Máté
evangéliuma 28. részében a 19. versben:
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítványnyá minden népet, megkeresztelve őket
az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek
nevében…”
Pontosan egy hónapja ismertette a gyülekezettel a nagytiszteletű úr presbitériumunk határozatát, szándéknyilatkozatunkat az új gyülekezet alapításáról.
Ebben az ügyben az elmúlt hónapban
több lényeges dolog, döntés történt, amelyekről a gyülekezetet szeretném tájékoztatni.
A szándéknyilatkozat 12-es pontjában
megfogalmazottak alapján tettük meg az
alapítással kapcsolatos első lépéseket,
közben egyeztetve a püspök és az esperes
úrral a fontosabb részletekről.
A szándéknyilatkozat 12-es pontja így
szól: „Missziói szándékunk kinyilvánítása után is Urunk vezetését és áldását
kérjük az előttünk álló előkészítő (helyszín, lelkész, eszközök, anyagiak) közös
munkánkra, missziói tervünk megvalósulására.”
Létrejött egy úgynevezett gyülekezet alapítói bizottság, melynek feladata a gyülekezet alapítás feltételeinek kidolgozása.
Az alapító és missziós bizottság javaslatára a presbitérium elfogadta az induló
gyülekezet költségvetését, létrehozta az
alapítói lelkészi munkakört, és döntött a
személyi kérdésekben.
Az alapító lelkész kiválasztásának szempontrendszerében ﬁgyelembe vettük a
gyülekezet alapítók értékelési útmutatójának 13 pontját, és az RCA, azaz az
Amerikai Református Egyház gyülekezet alapítással megbízott munkatársa, Dr.
Douglas McClintic véleményét.

Püspök úr előzetesen támogatását adta a
kiválasztás módjához.
A presbitérium titkos szavazáson, teljes
egyetértésben döntött az alapító lelkész
személyéről. Így Püski Dániel kapta ezt
a feladatot.
A továbbiakban kérjük püspök urat, hogy
presbitériumunk kérését teljesítve, szeptember 1-től rendelje ki Püski Dánielt a
gyülekezet alapítás szolgálatára.
Dani az egyetemi gyülekezeten belül a
Böszörményi és Kassai úti kampuszon új
közösséget szervezett. Az elmúlt években
a gyülekezet alapítás témakörébe beásta
magát, nemcsak elméleti síkon, de személyesen a helyszínen is tanulmányozta
egyesült államokbeli és nyugat-európai
gyülekezetek alapítását.
2009 tavaszán, az átrium építése, illetve
a templom DAB székház felé történő bővítése kapcsán felmerült az új gyülekezet
alapítása, pontosabban akkor úgy fogalmaztunk, hogyha a templom bővítése
nem lesz elegendő a növekvő gyülekezet
befogadására, akkor új gyülekezet alapításában gondolkodunk.
Közel 10 év elteltével, hitben erősebben,
talán bölcsebben is, úgy látjuk, hogy egy
új közösség indítása lelki, az Úrtól kapott
lelki küldetésünk, és nem épületek méretváltozása kell, hogy meghatározza.
A további gyülekezetalapítást érintő eseményekről folyamatosan tájékoztatást
adunk, abba be akarjuk vonni a gyülekezetet, az információ átadás különböző
módozataival, a honlapon, a Szivárványban és szószéki hirdetésekkel.
Kérjük a mi Urunk, a Krisztus áldását az
új gyülekezetünk alapítására!
Kerti Péter gondnok
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Gyülekezetalapítás – Ismeretlen ismerős
– Melyik gyülekezetbe jár az unokád?
– Abba, ami ott van Debrecenben az
Egyetemnél.
– A Bolyai utcaiba?
– Nem. Az Egyetemi
Gyülekezetbe, ami ott
van az Egyetem főépülete mellett.
– Hmm? Az nem könyvtár?
– Nem. Már több mint
10 éve újra templom. Több száz ﬁatal jár
oda.
– De ugyanaz a lelkésze, nem? Valami
Püski.
– Nem. Ugyanaz a család. Mármint az a
ﬁa.
(Alkalmi beszélgetés két idősebb között,
valahol Kelet-Magyarországon.)

Templom, Kassai út, Böszörményi út).
Bibliaköröket szerveztünk, istentiszteleteket indítottunk, egyetemi órákat tartottunk.
Kirándulásokat, konferenciákat, táborokat szerveztünk; újabb és újabb
munkatársakat vettünk
fel azért, hogy elérjük
ezt a célt. Sok száz ﬁatal
reagált erre a hívásra, és
sok száz ﬁatal fejezhette be úgy az egyetemet, hogy a keresztyén közösséghez
tartozás az élete részévé vált. Azt is tapasztaltuk ugyanakkor, hogy az egyetem
után nehéz tovább menni, lelki otthonra
találni.
Valahogy sokan nem találták meg azt a
lelkiséget, lendületet, ami megszólította
őket. És nincsenek egyedül, mert sokan
a városban élő ismerőseim közül ugyanezt fogalmazták meg. Ezért egyre inkább
az vált a hitvallásommá, hogy a meglévő gyülekezeteknek is nyitottabbá kell
válniuk az újabb emberek felé, de emellett új gyülekezeteket is kell indítanunk,
hogy ezek az emberek is helyet találjanak
a Református Egyházban. Akárcsak a valódi életben. Néha a lakást kell átalakítani, néha új lakást kell építeni, ha újak
érkeznek.
Saját történetem is predestinál erre a
munkára: Egyházból jőve, földrajzot,
geológiát tanulva, de aztán mégis a teológia felé (is) kanyarodva kaptam lehetőséget az egyetemi lelkészi munkára, amelyet most azért váltok fel egy új gyülekezet indításával, hogy helyet készítsünk
azoknak, akik talán még kívül vannak,
vagy még nem találtak otthonra.
Püski Dániel

Ez a beszélgetés tényleg megtörtént. Habár a ﬁatalok számára (és a Nagyerdei
Gyülekezet tagjai számára) már egyértelmű a felállás, most mégis fordulatot vesz
a történet. Szeptembertől a két Püski valóban egy gyülekezetben fog szolgálni.
Azaz mégsem. Mert a ﬁatalabb másokkal
összefogva, új gyülekezetet indít.
Sokaknak ennyi az elérhető információja
rólam. Esetleg annyi, hogy vasárnap délelőtt ott szoktak ülni a fél 9-es istentiszteleten a családdal (feleség és 3 gyerek) az
orgona karzat alatt. Kb. 1500 diák meg
pont az ellenkezőjét tudta. Ott valahol a
Bolyai utcán (?) van egy „fura templom”,
ahol meg a „Dani apukája” a lelkész.
És valóban. Az elmúlt 10 évben azon
dolgoztam, hogy felépítsünk egy olyan
gyülekezetet az Egyetemen, ami otthona
lehet sok száz ﬁatalnak. Így növekedtünk, így lettünk 3 közösséggé (Egyetemi
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Gyülekezetalapítás – Eseménynaptár
2016. febr. 14.: Missziói Bizottság (M.B.):
Közös gondolkozás az egyetemi lelkészekkel a tanulmányaikat befejező tagokról.
Márc. 20. M.B.: Gyülekezetalapítás és
más missziói lehetőségek?
Máj. 26. M.B.: Új gyülekezet alapítása és
eddig megfogalmazott küldetésünk? Hol
van missziós lehetőségünk és felelősségünk határa?
Jún. 7. Presbiteri óra: Beszámolók az
amerikai és a németországi gyülekezetalapítási tapasztalatokról.
Jún. 29. Találkozó: Dr. Fekete Károly
püspök úrral a felmerült kérdések ügyében.
Júl. 14. Táborban: Külföldi missziós
tapasztalatokról beszámolók.
Júl. 15. M. B.: Tájékoztató a püspök úrral
való konzultációnkról, döntés a bizottság
bővítéséről.
Aug. 28. M.B.: Beszélgetés küldetésünkről, motivációnkról. Misszió a Bolyain és
máshol is.
Szept. 22. M.B.: Beszélgetés a lehetséges
célcsoportokról, helyszínekről.
Okt. 10. M.B.: Beszélgetés Dr. Fekete
Károly püspök úrral a gyülekezetalapítás
lehetséges lépéseiről, veszélyeiről.
Okt. 17. Presbiteri gyűlés (P.Gy.): Közös
gondolkodásunk formálódása a gyülekezetalapításról.
Nov. 19. P.Gy.: Doug McClintic, amerikai
gyülekezetalapítási és gyülekezetépítési
tanácsadó előadása.
Nov. 28. M.B.: Gyülekezetalapítási szándéknyilatkozat szövegtervezete.
Dec. 5. P.Gy.: Gyülekezetalapítási szándéknyilatkozat elfogadása.

2017. márc. 13. P.Gy.: Határozat gyülekezetalapítói állásról, költségvetésről és
személyről.

Tervezett lépések
2017. április-május: Előkészítés, helyszín, anyagi háttér, személyi feltételek
véglegesítése.
Május-június: A gyülekezet alapítójának
bemutatkozó szolgálata. Ismerkedés a
gyülekezet létrejöttének körülményeivel
különböző alkalmakon.
Június-október: Gyülekezetalapító csapat létrehozása. 30-50 fős csoport, amely
részben az érdeklődő nagyerdeiekből,
volt egyetemi gyülekezeti tagokból és
teljesen új érdeklődőkből áll össze.
Szeptember 1.: Gyülekezetalapító munkába állása.
Szeptembertől minden héten lesz valamilyen előkészítő alkalom az érdeklődőknek: Ismerkedés, látástisztázás,
missziói rendezvények, stb.
Október: Kiscsoportok elindítása, a
hónap végétől terveink szerint Bibliaiskolát is szeretnénk elindítani.
Szeptember-november: A környéken
élők megkeresése, megszólítása.
Havonta egy nagyrendezvény az ősz
folyamán.
December-január: egy-egy előkészítő
istentisztelet a szervező csapatnak.
2018. február közepén szeretnénk a nyilvános nyitóistentisztelettel hivatalosan
is elindítani a gyülekezetet.
Februártól folyamatosan szeretnénk
felépíteni a kiscsoportokat, és más rendszeres heti alkalmakat.
Püski Lajos és Püski Dániel
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Gyülekezetalapítás – Gyakran ismétlődő kérdések
1. Miért nem a meglevő templomokat
töltjük fel?
a. Nem a mi területünkön van, jogilag
nem szólhatunk bele.
b. Ha mi, akik más területhez tartozunk,
odajárnánk, többen lennének. (Itt lehet, hogy érdemes lenne egy százalékos kimutatás arról, hogy a nyilvántartásba vettek között mekkora arányban
vannak, akiknek más templomban
üres a helye. Persze nem azért, hogy
“hazaküldjük” őket/minket.)
c. Próbáltunk segíteni példával, tanácscsal, ennél többet nem tehetünk jogilag.
d. Szívesen segítünk, ha más gyülekezet
felkeres.

4. Miért Püski Dániel?
a. Nem ezzel a szándékkal kezdődött az
együttgondolkodás, de erre forrotta ki
magát.
b. Komoly és egyedülálló tapasztalata
van gyülekezetalapításban – egyetemi
gyülekezet, még akkor is, ha ez egy réteget érint csak.
c. Püspök úr helyesli.
d. Komoly elméleti háttérrel rendelkezik,
tréningen vett részt a témában, folyamatosan képzi magát ebben az irányban.
e. Van helyismerete.
f. Hihetetlen lelkesedéssel, hittel, elszántsággal, elhivatottsággal képviseli
az ügyet.
g. Hajlandó feladni az eddigi pozícióját,
de felelősen együtt gondolkodik az ottani folytatásról is.

2. Miért nem építünk templomot/ miért nem használunk egy olyan templomot, ami áll?
a. A templomépítés 10-15-ször ennyibe
kerülne.
b. Nem mindegy, hogy mennyire elérhető, központi helyen van a közös helyszín.
c. Egy házaspár először ismerkedik, elköteleződik, majd utána vesz lakást.
Nem a lakás miatt jönnek össze, jó
esetben.

5. Miért most?
a. Miért nem 10 évvel ezelőtt? – egyházlátogató vélemények már korábban
említették a lehetőséget.
b. Alkalmasnak látszik az idő az egyházvezetés szándéka, szakmai, személyi
és anyagi feltételek tekintetében.
Bécsi Orsi

3. Ki fog odajárni ebből a gyülekezetből vagy máshonnan?
a. Aki elhívást érez ottani szolgálatra
– kis időre, beindítani;
– tartósan.
b. Aki akar, akit megszólít az Ige, lelkész, vagy más gyülekezeti tag, és
késztetést érez.
c. Senki sem kötelezhető arra, hogy maradjon, vagy menjen, sem jogilag, sem
emberileg.

Konfirmandusok szolgálata
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Életképek

Vers
Cਓਉਈਁ Kਣਣ

NAGYPÉNTEK
Szívem fájó és néma volt,
Mint súlyos gránit sziklabolt,
Feküdtek benne mind a holtak;
Reményeim és vágyaim,
Kigúnyolt élet-álmaim,
S szeretteim, kik egykor voltak.

Pályarendezés

Úgy tudtam, akkor: nincs remény,
S csak vittem némán egyre én
Halottaim e sziklaboltban
Azt hittem, minden elveszett,
Nem nyújtott senki sem kezet,
Árva, koldus és néma voltam.
De akkor jött: Ő; Szent Király
S nagypéntek véres lánginál
Királyból lett koldus-szegény.
Vért izzadott, hogy én ne féljek,
Elhagyatott, hogy én reméljek,
S kereszten halt, hogy éljek én.
Templomtakarítás

Kihűlt testét a néma csendben
A keresztfáról már levettem.
Mint József tette egykoron.
Érintetlen, hűs szikla boltom
És makulátlan tiszta gyolcsom
Ó, nincsen nékem, jól tudom.

20 évvel ezelőtti Középifi találkozója

De áldok minden mély sebet,
S testét, a megtört, véreset
Magamba zártam mélyen el.
S azóta én Övé vagyok,
Szívemben hét seb ég, ragyog
S felettem húsvét énekel!
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„De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta,
mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt.” (ApCsel 2,24)

Hírek
 Úrvacsora előkészítő istentisztelek
lesznek április 13-15, csütörtök-szombat,
18 órától.
 Nagypénteken fél 11-kor lesz passiós
istentisztelet. 18 órától a kórus is szolgál.
 Húsvét első napján fél 9-kor és fél 11kor lesz úrvacsorás istentisztelet.
 Húsvéthétfőn fél 11-kor lesz istentisztelet.
 Nagyerdei Esték – április 24-én 18 órától
Matuzsálem összeesküvés címmel Detrich
János tart előadás a korosztályok "háborújáról" nem csak időseknek.
 Családi délután lesz április 30-án 15
órától.
 Május 6-án, 16 órától szeretettel várjuk a
gyülekezetet Bertha Zoltán és Deák Ágnes
házasságkötésének megáldására és az azt
követő szeretetvendégségre.
 Május 7-én, vasárnap, anyák napján a
gyermekek is szolgálnak.
 Gyülekezeti tábor: július 10-16, várjuk
a jelentkezéseket.

Imádkozzunk:  lelki rabságban,
megkötözöttségben élőkért,  függőségekből való szabadulásért,  a feltámadás
örömhírének terjedéséért.

VAN, AKI BŐVEN OSZTOGAT,
MÉGIS GYARAPSZIK.
(Péld. 11,24.)
A „Nagyerdei Egyházközségért”
alapítvány
2016-ban is támogatta a sátoraljaújhelyi többgenerációs tábort.
Áldott legyen az Úr mindörökké!
(Zsolt 89,53.)
Az „1% + 1%” átutalásához
a Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066.
A “Nagyerdei Egyházközségért”
alapítvány
adószáma: 18545269-1-09.

Információ
Gyülekezeti honlapunk címe:
www.refnagyerdo.hu
E-mail: refnagyerdo@gmail.com
Kórházlelkészek: Kenézy Kórház – 511777/1943; Klinika – 319-057
Európa Rádió – 94,4 MHz

Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református
4032 Debrecen, Bolyai u. 25.
Felelős kiadó: Püski Lajos
Nyomda: Litográfia
25. évfolyam 4. szám
Egyházközségünk számlaszáma:
Gyülekezeti honlapunk címe:

Egyházközség hírlevele
Telefon: (52) 410-811
Tördelés: Bene Lászlóné
Készült 600 példányban
Megjelenik havonta
11738008-20012917
www.refnagyerdo.hu

