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A közösségi alkalmak korlátozásai után újra az iskola aulájában tartja
istentiszteletét a január 1-től önálló missziói egyházközséggé váló Úrréti
közösségünk.
„Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök.” 1Móz 9,13

Fontos missziói mérföldkő II.
Debrecen-Úrréti Református Missziói
Egyházközség megalapítása
10/2020. számú presbitériumi határozat
Preambulum

mutatkozó fejlődése lehetővé teszi, hogy
jogilag és szervezetileg is önálló egyházközséggé váljon.
Azzal az őszinte bizalommal, hogy a
Debrecen Úrréti Református Gyülekezet
eddigi növekedése a mi Urunk akaratának
megfelelően történt, és azzal a reménységgel, hogy közösségeink és az egész
debreceni református misszió ügyét szolgálja ezzel, a presbitérium elhatározza a
Debrecen-Úrréti Református Egyházközség, mint missziói egyházközség megalapítását, annak további működésére Isten
áldását kérve.
Határozat
1./ A Magyarországi Református Egyház
Alkotmányáról és Kormányzatáról szóló
1994. évi II. törvény 19. § (1) bekezdése
alapján a Debrecen-Nagyerdei Református
Egyházközség presbitériuma jelen határozat útján elhatározza a Debrecen-Úrréti
Református Egyházközség megalapítását,
és kéri a Debreceni Református Egyházmegye Közgyűlését az alapítás jóváhagyására. Az új egyházközség önálló működésének kezdőnapja 2021. január 1.
2./ Az új egyházközség megnevezése:
Debrecen-Úrréti Református Missziói
Egyházközség
3./ Az új egyházközség címe: 4032 Debrecen, Vezér utca 2/D.
4./ Az új egyházközség istentiszteleti
helye: 4032 Debrecen, Böszörményi út
150 (bérleményként).
5./ Az új egyházközség területe:
Az Úrréti Egyházközség leendő szolgálati
területét teljes egészében csak a Nagyerdei
Egyházközség fogja adni a saját illetékességi területéből. Ez a terület magában
foglalja a Nyulas, Úrrétje, Vezér utcai
lakótelep és a Karinthy utcától északra a

„A Debrecen-Nagyerdei Református
Egyházközség már korábban megfogalmazott missziói célja: az emberek megtérése,
megszentelődése és szolgálatba állításának segítése, amelynek egyik újabb módja a
területünkön egy új gyülekezet alapítása is.
A Reformáció 500. évfordulóján a
Debrecen-Nagyerdei Református Gyülekezet Presbitériuma a jövő felé fordulva
akar hálát adni az évszázadok alatt és
az utóbbi évtizedekben kapott lelki áldásokért…” (Részlet a 2016-os alapítói
szándéknyilatkozatból)
A Debrecen-Nagyerdei Református
Egyházközség presbitériuma ezért 2016.
december 5-én meghozott 16/2016.
sz. határozatával kinyilvánította egy új
gyülekezet alapítására irányuló missziói
szándékát. Az egyházközség ezen szándéka találkozott a Tiszántúli Református
Egyházkerület, a Debreceni Református
Egyházmegye és az Amerikai Református
Egyház (RCA) missziós törekvéseivel, így
a fentiek lelki és anyagi összefogásának
köszönhetően, Püski Dániel lelkész 2017.
szeptember 1-én történt kirendelésével
megkezdődhetett a Debrecen Úrréti Református Gyülekezet szervezése.
A Debrecen-Úrréti Református Gyülekezet egyházközségünk részeként,
ugyanakkor a kezdetektől fogva a későbbi
önálló egyházközséggé válás szándékával
alakult meg. A presbitérium Istennek
hálát adva ismerte fel, hogy a közösség
az elmúlt két esztendőben létszámában,
szolgálataiban és anyagi lehetőségeiben
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Fontos missziói mérföldkő II.
Liget városrészeket, valamint a Sestakert
északi részének egy kis területét.
A határ a Nagyerdő és az Úrrét között
keletről nyugat felé haladva: Doberdó
utca mindkét oldala, a Böszörményi úton a
Békessy és Doberdó utca közötti mindkét
oldal, az Agrártudományi Egyetem területe, valamint a Karinthy utca középvonala.
A város jelenleg és a későbbi évtizedekben itt észak és nyugat felé terjeszkedik,
növelve majd az Úrréti Egyházközség
szolgálati területét.
6./ Az új egyházközség döntéshozó testülete és képviselete:
Az új egyházközség a kirendelt lelkészen
kívül 8 tagú (+2 póttag) presbitériumot
választ, akik közül megválasztja gondnokát. Mindaddig, amíg az egyházközség
saját presbitériuma nem került megválasztásra, a presbitérium feladatát az alapító
egyházközség presbitériuma látja el és az
új egyházközséget Szükné Dr. Bódor Sarolta megbízott gondnok és Püski Dániel
beosztott lelkész képviseli.
7./ Az új egyházközség lelkészei:
Az új egyházközség lelkészeit a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke
az újonnan választott presbitériummal
egyeztetve nevezi ki. Mindaddig, amíg a
kinevezés meg nem történik, az új egyházközségben a lelkészi szolgálatokat Püski
Dániel és Arany Barbara az alapító egyházközség beosztott lelkészeiként látják el.
8./ Az új egyházközség vagyona:
Az új egyházközség induló pénzvagyona
az alapító egyházközség által a 2021.
évre vállalt támogatás összege, azaz
1.200.000,-Ft, mely összeget az alapító
egyházközség adományként biztosít a számára. A fenti összeg mellett az alapító egyházközség a 2020. évi záró számadásában

a Debrecen-Úrréti Református Gyülekezet
részére maradványként kimutatott összeget is átadja az új egyházközség számára.
Az új egyházközség ingatlanvagyonát fogja képezni a 4032 Debrecen, Vezér út 2/D.
szám alatti ingatlan, (hrsz 19543/4), melyet
az alapítást követően az alapító egyházközség az új egyházközségnek ajándékoz.
Az egyházközség induló ingóvagyonát
képezik a leltárban található elkülönített
ingóságok, melyeket az alapító egyházközség az alapítás napjával az új egyházközségnek ajándékoz.
Az új egyházközség működéséhez a
Tiszántúli Református Egyházkerület, a
Debreceni Református Egyházmegye, az
Amerikai Református Egyház (RCA) és
az alapító egyházközség további anyagi
támogatása szükséges....” Debrecen, 2020.
június 19.
A határozat további része részletesen
szabályozza az átmeneti néhány hónapra
az alapító egyházközség további feladatait
a jogi képviselet, szolgálatok ellátása és
más ügyekben.
Az egyházközségek földrajzi területe a
szolgálat szempontjából szükséges, de a
gyülekezeti tagok megtarthatják korábbi
gyülekezeti kapcsolatukat.
A Debreceni Református Egyházmegye Isten iránti hálaadással elfogadta és
megerősítette a presbitérium döntését. Így
2021 januárjától létrejöhet Debrecenben a
21-ik református egyházközség is.
Legyen Urunk áldása az alapító
Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközségen és a megalakult új DebrecenÚrréti Református Egyházközségen is,
hogy az evangélium még hatékonyabban terjedhessen városunk javára is!
Püski Lajos
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Gyógyító közös gondolkozás – vírusos időkben (sorozat)
11. „Mindenki, mindenütt térjen meg!”

rusos időket, abban bízva, hogy majd minden visszazökkenhet a régi kerékvágásba,
hanem merd átgondolni, hitedet, életedet!
A Biblia mindezek veszélyeire már évezredek óta ﬁgyelmeztette a különböző
nemzedékeket.
Sajnos azonban igaz ránk nézve is, hogy
a csecsemőnek, minden új generációnak,
minden vicc új.
A fertőző tévhiteket elhagyva neked is
vissza kellene fordulnod teremtő, megváltó Istenedhez. A Biblia ezt röviden
megtérésnek, az Istentől eltévedt irányból
való visszafordulásnak is nevezi. A Szentírás nem csak pontos diagnózist állít ki
rólunk, hanem jó terápiát is kínál, amikor
azt mondja:
„A tudatlanság időszakait ugyan elnézte
Isten, de most azt hirdeti az embereknek,
hogy mindenki, mindenütt térjen meg.”
(Csel 17,31) De ez a változás több legyen, mint Isten létének következmények
nélküli hite, mert az olyan hit nem ad új
értékrendet, reménységet, örömet.
Kedves Ismeretlen, ismerős Barátom!
– Olvasd át eddigi feljegyzéseidet.
– Bizonyára sok mindenben egyetérthettünk.
– Vizsgáld meg hitedet, életedet!
– Merj gondolkozni és változtatni!
– Hagyd el eddigi téves elképzeléseidet,
meggyőződésedet, és térj vissza teljes
szívvel Istenhez!
– Legyen így ez a közös gondolkozásunk,
egyéni jegyzetelésünk gyógyító, üdvösséges folyamat elindítójává.
– Gondolkozzunk együtt még a jövő héten is!
– A folytatáshoz pedig szeretettel felajánlom a személyes lelki segítséget, és a
gyülekezetet is.
Püski Lajos

A biológiai vírus elleni védekezésben
az emberi életeket fontosabbnak tartottuk, – nagyon helyesen, – mint a várható
gazdasági veszteségeket. Ezzel azt is
bizonyítottuk, hogy minden értékrendi
lépésünk mögött egy hitbeli meggyőződés
áll. Vagyis az élet mindig hitkérdés!
Sok szellemi, ideológiai vírus is fertőz évszázadok óta bennünket. Itt az ideje, hogy
mindezekkel szembe nézzünk és életünk
egészével kapcsolatosan meghozzuk a
legfontosabb hitbeli döntésünket.
Most, a sorozat vége felé gondoljuk át az
eddigieket, hátha mindez valóban gyógyító közös gondolkozássá válik.
– Valóban csak a matéria határozná meg
a tudatot? Vagy a tudat, a hitbeli meggyőződésünk fontosabb?
– Jó nekünk az, ha csak a birtoklási vágy
határozza meg gondolkozásunkat, életvitelünket?
– Nem lesz a minden áron való növekedés,
a csak GDP szemlélet egyoldalú és ezért
kissé veszélyes is életünkre nézve?
– Ha a szélsőséges individualizmus formálja életedet, akkor igen hamar magányos és boldogtalan leszel.
– Felismertük, hogy az öndicsőítés, önistenítés hite, életformája zsákutca? Onnan
csak teljes megfordulással lehet kiszabadulni. Vagyis a tévhitek zsákutcái értelmetlenül ellopnak életünkből sok időt, energiát.
Az egykori emmausi tanítványokkal
mondhatjuk mi is, hogy: „pedig mi azt
reméltük..„ hogy ezek közül valamelyik
hit biztos jó lesz...?”
Hányszor hoztunk tévhiteink oltárán értelmetlen áldozatot?
– Ne csak túlélni akard tehát ezeket a ví-
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Gyógyító közös gondolkozás – vírusos időkben (sorozat)
„Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy
adom nektek, ahogy a világ adja. Ne
nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is
csüggedjen.” (Ján 14,27)
De ne csak a vírusokról beszéljünk,
hanem inkább a nagyszerű jövőről!
Biztató az Úr szava: „Mivel megtartottad állhatatosságra intő beszédemet,
én is megtartalak téged a kísértés
órájában, amely el fog jönni az egész
világra, hogy megkísértse azokat, akik
a földön laknak. Eljövök hamar: tartsd
meg amid van, hogy senki el ne vegye
koronádat.” (Jel 3,10-11)
Kövessük az apostol példáját, hogy majd
mi is elmondhassuk: „Ama nemes harcot
megharcoltam, futásomat elvégeztem, a
hitet megtartottam, végezetre eltétetett
nékem az igazság koronája, amelyet
megad nekem az Úr, az igaz bíró ama
napon: de nem csak énnekem, hanem
mindazoknak is, akik várva várják az
ő megjelenését.” (2Tim 4,7-8)

12. Vírus vagy korona?
Kedves Ismeretlen, ismerős Barátom!
Csak horizontális, fertőzött, vírusos
gondolatainkba ragadunk, és úgy élünk a
mostani veszélyhelyzet elmúltával is, ott
folytatva, ahol abba kényszerültünk egykor hagyni, vagy pedig rájöttünk, hogy
szükségünk van a vertikális látásra, keresztyén reménységre, melynek jutalma
az örök élet koronája?
A hitben megismert mennyei távlat már
most mindent más megvilágításba helyez!
A kérdés tehát végül így hangzik: Vírus,
vagy korona?
Ha hitben döntöttél Krisztus mellett, akkor
ez a hit fokozatosan formálja át hétköznapjaidat is. Mindezt néhány bibliai részlettel szeretném megerősíteni számodra:
A Biblia ezt a nagy változást így fogalmazza meg a Római levélben: (12,1-2)
„Okos istentiszteletként szánjátok oda
testeteket élő és szent áldozatul, amely
tetszik az Istennek, és ne igazodjatok e
világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek mi az Isten akarata, mi az ami jó,
ami neki tetsző és tökéletes.”
Ebben a világban mindig biológiai, szellemi, ideológiai vírusok között fogunk élni.
Az Úr nem vesz ki minket ebből a vírussal
fertőzött világból, de szeretne megőrizni
a gonosztól.
Jó dolog, ha a világot kizsákmányoló, telhetetlen, vagyon-gyűjtő életmód helyett
Pál apostollal együtt el tudjuk mondani: „...
megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek, tudok szűkölködni
és tudok bővölködni is.” (Fil 4,11-12)
Az Úr nagyszerű ígérete bátorít minket a
Krisztus követésében:

Kedves Ismeretlen, Ismerős Barátom!
– Olvasd át többször is és gondold át eddigi jegyzeteidet!
– Dönts hitben Krisztus mellett! Válaszd az égi koronát!
– Ha már döntöttél, élj Krisztust követve,
ebben a vírusos világban, de mennyei
koronát remélve!
– Legyen tied is az égi korona, élj jó
reménységben.
– Örömmel beszélj másoknak is életed
gyógyulásáról, megváltozásáról!
– A mostani 12 közös gondolkozás után, a
folytatásban segít neked az Úr, a Biblia és a
nagyerdei gyülekezet Bibliaiskolája által is!
Püski Lajos
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Vakációs gyermekhét
Az idei vakációs gyerekhéten 55 gyerekből, öt csoport alakult. Én a „szereplős”
csoportban voltam ebben az évben is. A
hét zárásaként a vasárnapi istentiszteleten
minden évben előadunk egy jelenetet egy
megadott bibliai történetből, amit délelőttönként feldolgozunk, megtanulunk.
Ebben az évben József története került
sorra. A csoportban „koronákat” gyűjtünk,
amit a jól elvégzett feladatokért kapunk. A
„nyertes” jutalma, hogy pénteken elsőként
választhat az ajándékok közül. Én mindig
nagyon élvezem ezt a tábort, mert itt nem
lehet unatkozni, szép dalokat tanulunk,
új történeteket ismerünk meg. A kedves
ismerősök között jó hangulatban gyorsan
repül az idő. A szünetben sok ﬁnomság
közül válogathatunk és a foglalkozások
után van idő a játékra, amit alig tudunk
abbahagyni. Mindig nagyon sajnálom
amikor véget ér a tábor, szívesen töltenék
el itt még egy újabb hetet! (Ilyés Dóra)
Idén szerencsére én is részt vehettem
a vakációs gyermek héten segítőként,
amit a gyülekezet minden évben megtart
nyáron az érdeklődő gyerekek részére. A
táborban reggel kilenctől délután egyig
csoportos foglalkozások voltak. Három
csoport volt, illetve az óvodások és kisebb gyerekek. Az egyik csoport a héten
németet gyakorolt „ezerrel” miközben egy
másik csoport angolozott érdekes játékokon keresztül, a harmadik csoport pedig
egy színielőadást készített. A csoportok
eközben József történetét dolgozták fel
különböző játékokkal és feladatokkal.
Én a délelőttök nagy részét a konyhában
töltöttem egy nagyon jó társasággal (a
legkedvesebb nagymamákkal) szendvicseket készítve és dinnyét magozva. Azt
hiszem ez volt a háttérmunka. Aztán a

két foglalkozás között lévő szünetben
vagy buborékot fújtam kislányokkal,
vagy merészen futballoztam a kisﬁúkkal.
Összességében nagyon jól éreztem magam
annak ellenére, hogy nem hagyományos
jellegű résztvevője voltam a tábornak,
hiszen egy nagyon is élvezhető szolgálatot
végeztem. (Vitéz Kata, ifis)
Évről–évre ismétlődő esemény. Várják
a gyermekek, de készülnek a résztvevő
nagymamák is.
Végre hétfő! Együtt megyünk az unokámmal. Sietünk, pedig tudjuk, hogy
korán érkezünk. Valóban az elsők között
vagyunk, de jobb már itt lenni!
A konyhában ismerős arcok mosolyognak
ránk. Megbeszéljük a teendőket, hozzákészülünk a feladathoz. 9 óra után felcsendülnek a gyermekek gyönyörű, Istent
dicsőítő énekei. Elcsendesedve hallgatjuk
a kedves dallamokat, közben szeletelünk,
aprítunk, kenünk, díszítünk… készülnek a
szendvicsek. Nem maradtunk magunkra a
munkában, az iﬁsek személyében ügyes,
szorgos segítőket kaptunk. Időre elkészült
minden. Szülők és nagyszülők sok ﬁnom
süteményt, gyümölcsöt és üdítőt hoztak a
gyermekeknek. A tízórai sikerét a kiürült
tálcák igazolták vissza.
Hálás szívvel köszönjük Uram, hogy
jóvoltodból ilyen gazdag lehetett a terített
asztalunk (Ilyés Lászlóné, Ildikó)
Reggeli éneklés
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Köszöntjük!

Órák
Kattan az óra,
A szemhély lecsukódik a rózsaVadász egy árnytól menekül.
Kattan az óra,
És a neved van a vérvörös égre
Leróva - az ég ma holnapig hegedül.
Kattan az óra,
S az őszben a róka felfut a dombon,
Nyár van azóta, víz cseppen a fénybe.
Mind megöregszünk,
Eltűnik a föld is alólunk, - és a
Kezed beleillik már az enyémbe.

Szeretettel köszöntjük a gyülekezetünkben 10 éve beosztott
lelkészként szolgálatot végzHVXő

Vitéz Kata
(A 14 éves iﬁsünk ezzel a versével országos pályázatot nyert.)

Bertha Zoltánt.

Könyvtár rendezés

Kisgyermekes családok
Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református
Egyházközség hírlevele
4032 Debrecen, Bolyai u. 25.
Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos
Nyomda: Litográfia
Készült 350 példányban
28. évfolyam 8. szám
Megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:
11738008-20012917
E-mail: refnagyerdo@gmail.com
Gyülekezeti honlapunk: www.refnagyerdo.hu
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Gyermekhét
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