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

   A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/01

Szentesti istentisztelet 



2

„Isten nevét dicsérem”
A Nagyerdei Református Kamarakórus és 
a Nagyerdei Kamaraegyüttes új CD-jéről

(A 2011. december 4-i Zenés áhítaton 
elhangzott CD-bemutató szövegének 
szerkesztett változata)

Ez az egyházi énekeket feldolgozó 
kicsiny lemez megmutatja: van tisztaság 
és harmónia, öröm és békesség, felemelő 
és megtisztító erő. Megmutatja, milyen 
kincseket rejt énekeskönyvünk. Mindjárt a 
nyitó karácsonyi himnusz – Jer, dicsérjük 
az Istennek Fiát – nem gügyögés a kicsiny 
gyermekről, hanem áradó hitvallás az 
üdvösséget cselekvő Atyaisten irántunk, 
emberek iránti szeretetéről. Ahogy pedig 
a Krisztus Urunknak áldott születésén 
dallama csendül fel, elképzeljük az ajtó 
előtt megjelenő betlehemeseket, akik a 
karácsonyi áldásmondással köszöntenek. 

A CD anyaga az énekeskönyv ősi ré-
tegeiből és a népi kegyesség karácsonyi 
gyöngyeiből merít, valamint a magyar 
népdal örök időkre ható üzenetét viszi 
tovább az ún. népdalzsoltárok megszó-
laltatásával. 

Ami feltűnik ezen a lemezen, a fel-
dolgozások gazdag színessége; a zenekar 
kamara jellege mellett az egyes hang-
szerek és hangszínek sűrű váltása révén 
nyújtott élénk mozgalmasság; valamint 
a kórus szólamainak és a szólisták jókor 
jött váltásainak hatásos technikája. Az 
énekek dallama kézről-kézre, pontosabban 
szájról-szájra jár a kórus szólamai és a 
zenekar között. 

Külön méltatást kíván a zenekari 
kíséret kifejező ereje, amely mesterien 
igazodik a szövegtartalom hirtelen han-
gulatváltásaihoz, kiemelve az énekek 

örömét-bánatát, vagy a dicsőítő hallelu-
ják áradását. Dicsérnem kell az előadás 
minőségét is: a kórus, az énekhangok 
tisztaságát, a vonósok szinte vonósnégyes 
minőségű együttesét, az oboa, klarinét, fu-
volák, rezek csiszolt együtthangzását – az 
orgona biztos hátteret nyújtó kíséretével. 

A válogatás a karácsony – nagypén-
tek – pünkösd világából a népzene vonzó 
hangjáig jut. A lemez különleges színfoltja 
ugyanis a négy népdalzsoltár feldolgozás. 
Ez a műfaj már sok vitára adott okot. Teo-
lógusok kérdezik: szabad-e szent szöveget 
világi dallammal párosítani? A népzene 
szerelmesei pedig azon gondolkodnak: 
szabad-e a népdal dallamához „idegen” 
szöveget társítani? Mindkét kérdésre köny-
nyebben kapunk választ, ha népdalzsoltá-
rokat hallgatunk. A magyar népdalkincs 
ugyanis lezárult, sőt elfeledett, hűtlenül 
elhagyott csodavilág. Jó tehát, ha, akár 
egyházi szöveggel is, közösségek újból 
az ajkukra veszik, mint ahogyan ezen a 
CD-n is hallható. A záró hálaadó dicsőítés 
szépen igazolja a lemez címét: Isten nevét 
dicsérem. 

Mindez Nagy Csaba művésztanár 
testvérünk munkájának köszönhető, aki az 
együttes vezetője. Szerzője és betanítója 
is ennek a megragadó feldolgozás-csokor-
nak, s karnagya a gyönyörködtető előadás-
nak. Már az előző lemezüket hallva is tud-
ható volt, most pedig újabb bizonyosságot 
kapott az a meggyőződésem, hogy Nagy 
Csaba képzett, érett zeneszerzővé lett az 
évek során. Csak fokozza örömünket, 
hogy remek képességeit az egyházi zene, 
a templomi muzsika szolgálatába állította. 
Soli Deo Gloria!

Sepsy Károly
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Hálaadás 2011 áldásaiért

(folytatás)
Gyülekezetünkben a 43 megkeresztelt 
közül öten voltak felnőttek. A 32 konfi r-
mált között pedig 10 felnőtt is csatlakozott 
gyülekezetünkhöz. Házasságkötésére 17 
pár kérte Isten áldását. 83 temetésen hir-
dettetett Isten igéje vigasztalásul.
A területünk sok ezer lakosa közül mintegy 
900 család (közel 2700 lélek) vállalt részt 
anyagilag is egyházfenntartói járulékának 
befizetésével gyülekezetünk életéből.
Köszönjük mindazoknak, akik személyi 
jövedelemadójuk egyik 1%-át a „Nagy-
erdei Egyházközségért” közhasznú ala-
pítvány javára ajánlották fel, és így is 
támogatták közös szolgálatunkat. Ennek 
összege 1.039.259 forint volt.
Köszönjük azoknak, akik jövedelemadó-
juk másik 1%-át a Magyarországi Refor-
mátus Egyház javára ajánlották fel, és így 
segítették országos egyházunk szolgálatát.
Gyülekezetünk – a hitoktatói óradíjakat le-
számítva – lényegileg csak tagjainak egy-
házfenntartói járulékából, perselypénzéből 
és adományából (összesen közel 22 millió 
Ft-ból), valamint sokak önkéntes munkájá-
val végezte sokrétű szolgálatát. Mindeze-
ken túl a templom korszerűsítésre tagjaink 
adományából 2,3 milliót fordíthattunk.
Szeretettel köszöntjük a gyülekezetünk-
höz közeledőket és új tagjainkat. Fáradoz-
zunk együtt azon, hogy régi és újabb gyü-
lekezeti tagjaink otthon érezzék magunkat 
közösségünkben, és együtt buzduljunk fel 
a közös szolgálatra!
Folytatni szeretnénk az evangélium hir-
detését, és mindazt, ami áldásosnak bizo-
nyult. Feladatunk megtartani mindenben a 
szeretetet és a lényegi dolgokban a testvéri 
egyetértést.

Püski Lajos

Októberi gyülekezeti hétvégénken a 
Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet 
igazgatója, a Károli Gáspár Református 
Egyetem tanára, Dr. Anne-Marie Kool 
tartott három előadást. Az utolsó előadás 
szerkesztett vázlatát közöljük.

A világra nyitott, elkötelezett keresztyé-
nek kerestetnek

Küldetésünk konkrét kérdéseiről szólt 
előadónk, és hívott kiscsoportos beszél-
getésekre.

Ki a világra nyitott, elkötelezett keresz-
tyén? Az, aki:
– Odaszánta életét Isten céljaira.
– Elkötelezte magát Isten népe mellett.
– Mindennap Isten célját munkálja.

A missziói körforgás lépcsői:
– Először ismerjük meg Krisztust!
– Imádkozzunk küldetésünk felismerésért!
– Gyülekezetünk küldje ki tagjait szol-
gálatra!
– Az általunk megtérők is szolgálhatnak.

Hatféle út
– Saját lakóhelyünkön – mindannyian.
– Önfenntartó misszionáriusok.
– Távoli vidékek misszionáriusai.
– Veteránok – akik már tapasztaltak a más 
kultúrában való misszióban.
– Gyakornokok – akik még mások mellett 
tanulják a missziót.
– Üldözöttként is szolgálók.

A gyülekezet minden tagja legyen vilá-
gossága a világnak!

Püski Lajos

Világosság a világnak (3.)
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Kettős könyvbemutató

December 3-án, szombat délután meghitt 
találkozónak lehettünk részesei. Sokan ér-
deklődtünk a Kálvin Kiadó által szervezett 
könyvbemutató iránt, mivel a gyülekeze-
tünk tagjait érintette.
Bevezetésként részleteket hallhattunk és 
láthattunk a Bojti című könyvből és CD-
ből. Ezt a meséskönyvet Győri Katalin 
írta, akinek megható történetéhez gyer-
mekkori barátnője Gellén Sára készített 
izgalmas, humoros, kifejező képeket és 
önálló kiadványként érdekes foglalkoztató 
füzetet. A könyvet Kustár Gábor lelkész 
és hittantanár méltatta. Elmondta, hogy 
minden szempontból érdekes, értékes, 
a felnőttek számára is ajánlható a fi atal 
szerzőpáros alkotása. Olyan értékeket 
fogalmaznak meg, melyekre szükségük 
van a gyermekeknek, tartalmazzák a hit 
elemeit, de nem direkt formában, ennek 
ellenére hatásosan nevelnek.
Az est hangulatát színesítette a két tehet-
séges fi atal éneklése. Két karácsonyi dalt 
adtak elő saját feldolgozásban, gitárkí-
sérettel.
A másik könyv bemutatója családi kap-
csolatok révén függ össze az elsővel. 
Kálmánchey Márta legújabb könyvét A 
belső ember növekedését, az ugyancsak 
pszichológus Kovács Károly ajánlotta 

figyelmünkbe. Megosztotta velünk él-
ményeit, melyek őt a könyv olvasása 
közben érték. Érdekes téma az önismeret 
a hit és a pszichológia szemszögéből is. A 
kettő együtt adhat igazi megoldást feszítő 
kérdéseinkre, mert az élet legalapvetőbb 
helyzetei ezt mutatják. Az önértékelésünk 
meghatározza életvitelünket.
Ezt követően a szerző bensőséges, őszinte 
szavakkal beszélt életéről, hitéről, híres 
elődeiről.
Az est végén alkalmunk nyílt a könyve-
ket dedikáltatni a szerzőkkel, ezzel is ér-
dekesebbé téve az élményekben gazdag, 
kedves alkalmat.

Székely Pálma

Mézessütés a karácsonyi csomagokhoz

Megtelt a megújult régi karzat 
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Jótékonysági helycsere

Bizonyára nem egyedül tapasztaljuk, hogy 
a minket körülvevő tárgyak közül képtele-
nek vagyunk mindet használni, legyen szó 
ruháról, játékról, könyvről vagy egyébről. 
Ha gyermekünk más korosztályba lép, 
ezek feleslegessé válnak. Másnak meg 
éppen ezek hiányoznak.
Ezeket a továbbadható ruhákat, játékokat, 
könyveket – hogy a dolgok helyükre ke-
rüljenek –  adományként gyűjtötte össze és 
tette jelképes összegért közkinccsé advent 
első vasárnapján  Kismamakörünk néhány 
ügyes tagja. Mindez a Családi Istentiszte-
let után, az adventi teaházzal és a Zenés 
Áhítattal párhuzamosan történt. Közel 
200 fő – szülők és gyermekek – meg-
fordultak aznap délután gyülekezetünk 
helyiségeiben. 

Az akkor gazdát nem talált sok ruhát, já-
tékot, könyvet az esztári és a tiszaberceli 
gyülekezet rászoruló gyermekeinek jut-
tattuk el. A befolyt összegből pedig saját 
gyülekezetünk gyermekeinek karácsonyi 
csomag-összeállításához járult hozzá így 
a Kismamakör. Megtapasztalhattuk sokan, 
hogy „Nagyobb boldogság adni, mint 
kapni.” (Csel 20,35)

Püski Lajos

December 16-án az ifj úság adventi kakaóház 
keretében készült a karácsonyra. A kakaózás 
melletti jótékonysági árverésen a fi atalok 
által felajánlott tárgyakat lehetett megvá-
sárolni. A befolyt összeget az esztári gyüle-
kezet hittanosainak karácsonyi csomagjaira 
ajánlottuk fel.  Az alkalmon gyülekezetünk 
ifj úsága mellett az esztári gyülekezet fi ataljai 

is jelen voltak egy kis csapattal.

Kakaóház esztáriakkal
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Templomkorszerűsítés  (3.)

Elkészült az új dobogó

Biblia a babaágyban (16.)

       A csillagos ég alatt

„Két dolog tölti el lelkemet annál újabb és 
annál növekvőbb tisztelettel és csodálattal, 
minél többször és tartósabban foglalkozik 
vele gondolkodásom: a csillagos ég felet-
tem és az erkölcsi törvény bennem” – írta 
Kant A gyakorlati ész kritikájában.
No, meg a gyermekeim mellettem – teszem 
én hozzá. Mert amikor ezek együtt van-
nak, akkor nemcsak a königsbergi mester 
képes megsejteni nagy dolgokat a világról, 
Istenről és az emberi szellemről, hanem 
még mi, földönjáró fi lozófusok is.
Néhány hónapja a gyerekekkel csodáltuk 
az esti égboltot. A bolygókat számba véve 
azt kérdezte az öt és fél éves Berci:
– Melyik a Vénusz? Az? Látom a Vénuszt!
A kétéves Janka erre rímelve, s a keresz-
tyénség római mitológia feletti győzelmét 
is markánsan bizonyítva kiáltotta: – Látom 
a Jézust! Berci cáfolta kishúga vallomását:
– Janka igazából nem látja.
Pedig saját empirikus kutatásai alapján vé-
lekedhetett volna másképpen, hiszen ma-
gabiztosan állította: – Én viszont láttam.
– Mikor láttad? Milyen volt? – kérdezget-
tük meglepetten.
– Mielőtt megszülettem. Nagyon-nagyon 
fényes volt. Mint egy nagyon jó lámpa, vi-
lágított, mégsem vakultam meg. Csodaszé-
pen világított. Aranyszínű volt. Tízmillió 
aranyszín egyben.
Nem volt könnyű felocsúdnunk, a válasz 
valóban bepillantást engedett a fátyol 
mögé. Bár lehetséges, hogy a kinyilatkoz-
tatás szövegei áttételesen még egy olvasni 
nem tudó gyermek gondolkodását és meg-
fogalmazásait is befolyásolják, ám akkor 
éjjel számunkra összeért az ég a földdel.

Fazakas Gergely

Templomunk belső korszerűsítésének első 
üteme, a nyílászárók javítása és üvegei-
nek hőszigeteltre történő alakítása ősszel 
2.315.000 forintért készült.
Második ütemként az úrasztala környé-
kére dobogó készült és a főbejárat fölötti 
karzat padjait megemeltük annyira, hogy 
legalább a szószék láthatóvá váljon. Ezek 
költsége 1.500.000 forint volt.
A harmadik lépésben laptop, projektor és 
vetítővászon elhelyezésével szeretnénk 
megoldani a kivetítést, és ezt, valamint a 
hangosítást egy mini „stúdióba” foglal-
nánk össze.  A kulturáltan kiépített kive-
títőt használhatnánk istentiszteleteinken: 
pl. ének- és bibliai szövegekhez, vagy elő-
adások és más rendezvények alkalmával 
is. Az önkéntes technikusok segíthetnék 
mindezeket és az istentiszteletek jobb 
hangosítását.
A szakmai előkészítés most kezdődik el. 
Az Úr és népe iránti szeretetünket azzal 
is kifejezhetjük, hogy hálaáldozatunkkal 
segítjük templomunk további korszerűsí-
tését. Köszönjük!

Püski Lajos



Hírek

(vasárnaponként 5 órakor) 

Jan. 15. Kéringer László énekel, Nagy Csaba 
Zoltán oboázik, Karasszon Dezső orgonál
Jan. 22. Rózsár Brigitta orgonál
Jan. 29. Csorba Gergő és Vitányi Judit 
gitározik
Febr. 5. Száraz Ábel orgonál, Higi Júlia 
hegedül
Febr. 12. Karasszon Dezső orgonál

Zenés áhítat

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 450 példányban
20. évfolyam 1. szám                  Megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:  11738008-20012917
Gyülekezeti honlapunk címe:   www.refnagyerdo.hu

„Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!”
(Mt 4, 10)

Gyülekezeti honlapunk címe, melyen a 
Szivárvány is megtalálható: 

www.refnagyerdo.hu

E-mail: refnagyerdo@gmail.com
Kórházlelkészek:
Kenézy Kórház – 511-777/1943
Klinika – 411-600/4978 (üzenetrögzítős)
Európa Rádió  –  94,4 MHz

Információ

 Imahét a krisztushívők egységéért 
január 15-22, minden nap 5 órakor:

Jan. 15. vasárnap, Görög Katolikus Temp-
lom, Igét hirdet: Vad Zsigmond ref. esperes
Jan. 16. hétfő, Evangélikus Templom, Igét 
hirdet: Szegedi Kálmán r.k. plébános
Jan. 17. kedd, Kistemplom, Igét hirdet: 
Mészáros Kornél baptista főtitkár
Jan. 18. szerda, Szent Anna Római Katoli-
kus Székesegyház, Igét hirdet: Dr. Bölcskei 
Gusztáv ref. püspök
Jan. 19. csütörtök, Egyetemi Református Tem-
plom, Igét hirdet: Balázs Viktória ev. lelkész
Jan. 20. péntek, Baptista Imaház, Igét hirdet: 
Fekete András g.k. főesperes
Jan. 21. szombat, Megtestesülés Római 
Katolikus Templom (Borbíró tér), Igét 
hirdet: Derencsényi István ref. főjegyző
Jan. 22. vasárnap, Református Nagytemp-
lom, Igét hirdet: Bosák Nándor r.k. püspök

 Molnár Mária pápua új-guineai misszi-
onáriusról emlékkiállítás, január 14, szom-
baton 4 órától az átriumban.

 Családi istentisztelet lesz az önkormány-
zati iskolába járó hittanosoknak és család-
juknak január 29-én, vasárnap 3 órától.

 A Házasság hete programjai február 10.  
péntektől lesznek.

 Gyülekezeti nagytáborunk júl. 9-15 
között lesz Sátoraljaújhelyen.

Imádkozzunk…

 egészséges házasságokért,
 templomunk további korszerűsítéséért,
 krisztuskövetők igei egységéért,
 nemzetünk lelki megújulásáért.
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Karácsonyi gyermekműsorok


