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Vigadjon a rét és ... az erdő fái az Úr színe előtt! (Zsolt 96,12)

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

Fontos missziói mérföldkő I.
Közel egy éves előkészítés, egyeztetés
után, 2016 dec. 5-én Presbitériumunk egy
nagyon fontos missziói döntést hozott,
amikor gyülekezetalapítási szándéknyilatkozatában többek között így határozott:

Ref. Egyház 2 millió, a Nagyerdei Ref.
Egyházközség mint alapító évi 2 millió
forinttal járul hozzá, mely összeg majd öt
évig fokozatosan csökken; továbbá más
önkéntes adományozók.
2017. szept. 1. Püski Dániel beosztott lelkész, valamint másfél évre Dr. Ittzés Dávid missziói munkatárs szolgálatba állítása. Vasárnapi előkészítő alkalmak, Árpád
Vezér Általános Iskola aulájának és két
termének bérlése, eszközök beszerzése.
2018. febr. 18. óta minden vasárnap van
istentisztelet, és elkezdődött a kiscsoportok fokozatos kialakítása is.
2018. november végétől a Vezér utcán
egy lakás bérlése irodai és egyéb missziói
feladatok számára.
2018-ban a Tiszántúli Református Egyházkerület egyházi ingatlanok felújítására
és fejlesztésére jelentősebb állami támogatáshoz jutott. Ebből, sok más gyülekezet
mellett, mi is részesülhettünk az úrréti
missziós céljaink segítésére: 55 millió forintot kaptunk. Köszönet a támogatásért!
2018 őszén Presbitériumunk döntött a
Vezér utca 2. szám alatti (részben már eddig is bérelt) ingatlan megvásárlásáról 60
millió forintért. A kulcsátadás december
végén megtörtént.
Köszönet az eladónak nagyvonalú, készséges, missziós célunkkal egyetértő és így
együttműködő szándékáért!
Ez az épület két szintes, összesen 180m2,
mely egy 455 m 2 telken található. A
tetőtér alkalmas szolgálati lakásnak. A
földszinten, átalakítás után, kialakítható
lenne kiscsoportoknak egy 39 m2-es terem,
valamint iroda, vizesblokk és konyha.
2019 tavaszán sok önkéntes munkával
elkészült a földszinti rész átalakítása: közfalak kibontása, új padlóburkolat, festés,

„1. – 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.
2. – 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…
8. – A Bolyai utcai gyülekezet további
fejlesztésével párhuzamosan mégis úgy
látjuk, hogy evangéliumi küldetésünk
teljesebb megvalósításához még újabb keretre, helyszínre és formára is szükség van.
9. – Az Úr segítségében bízva Presbitériumunk kinyilvánítja egy új gyülekezet alapítására vonatkozó missziói szándékát...”
Az Úrréti Közösség története
2016. dec. 5. A Nagyerdei Presbitérium
megfogalmazta egy új gyülekezet alapítására vonatkozó szándéknyilatkozatát
a reformáció 500. évfordulójához kapcsolódva. Előtte hónapokig előkészítő
megbeszélések sora zajlott a helyszínről,
az anyagi, személyi, támogatói és egyéb
kérdésekről.
Támogatók: A Tiszántúli Ref. Egyházkerület először még évi 2 millió, a Debreceni
Ref. Egyházmegye 1 millió, az Amerikai
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Fontos missziói mérföldkő I.
majd berendezés. Mindez több mint 3
millió forintba került.
2019 nyári és téli tábor szervezése.
2019 szept. 1. Arany Barbara beosztott
lelkészként elkezdte Püski Dániel mellett
szolgálatát.
2020 nyara az önállósítási folyamat elindítása.

Csütörtök 18 óra – Iﬁcsoport – 8 fő (Exodus csoport)
Péntek 17.30 óra – Családos kör 2. – Háznál – 12 fő
Péntek 18 óra – Családos kör 1. – Gyülekezeti ház – 12 fő
Összesen 50-55 fő vesz részt hétközi
alkalmakon.
Hittancsoportok az Árpád Vezér iskolában
– 8 csoportban.

Az Úrréti Gyülekezet élete
2020 januárban

A közösség összetétele
40% - 30-45 éves gyermekes családok
30% - 20-35 éves ﬁatal felnőttek
20% - 45-65 évesek
10% - 65 év felettiek

Vasárnap délelőtti istentiszteleten átlagosan 65-80 felnőtt és két csoportban
10-20 gyermek vesz részt. A debreceni
Vezér utcán található Árpád Vezér iskola
aulájában mint bérleményben tartják az
istentiszteleteket.
Az istentiszteleten a gyülekezet zenekara
vezeti az éneklést. Minden vasárnap a
prédikáció előtt egy-egy gyülekezeti tag/
vezető bizonyságtétele, a témához kapcsolódó gondolatai segítenek felkészülni
az igehirdetésre.
A vasárnapi gyülekezet 70-75%-a az istentisztelet után részt vesz a gyülekezeti
kávézásban, ami a közösségépítés és ismerkedés egyik legfontosabb tere.

Szolgálati csoportok
Vendéglátó csapat, zenekar, technikai
csoport, gyermekszolgálati csoport segíti
a közösség életét.
Gyülekezeti nyári és téli táborban 85,
illetve 50 fő vett részt. Az év folyamán
különféle eseti programok gazdagítják a
közösség életét.
A gyülekezet életébe sokan kapcsolódtak
be úgy, hogy az interneten találtak rá:
www.urretigyulekezet.hu, facebook.
com/urretigyulekezet

Hétközi alkalmak
A gyülekezeti modelljük szerint mindenkit
bátorítanak arra, hogy kapcsolódjon be
hétközi házicsoportba vagy bibliakörbe.
Hétfő 18 óra – Vezetőségi ülés – kb. 1-2
havonta
Kedd 19 óra – Bibliakör – Gyülekezeti
ház – 16 fő
Szerda 18 óra – Felnőtt bibliakör – Gyülekezeti ház – 10 fő
Csütörtök 10 óra – Kismamakör – Gyülekezeti ház – 4-8 fő

Több mint négy év után Presbitériumunk,
Isten iránti hálaadással, elérkezettnek látta
az időt arra, hogy az Egyházmegyénél kezdeményezze az Úrréti Közösségünk önálló
missziói egyházközséggé szervezését.
(Folytatjuk!)
Püski Lajos

Vigadjon a rét és ... az erdő fái az
Úr színe előtt! (Zsolt 96,12)
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Gyógyító közös gondolkozás – vírusos időkben
„Ne végy feleséget a pogányok leányai
közül ﬁaidnak, mert amikor leányaik
paráználkodnak isteneikkel, ﬁaidat is
paráználkodásra csábítják az ő isteneikkel.” (2Móz 34,16)
Ez az útmutatás ugyanazt a szellemi
önvédelmet szolgálja, mint napjaink vírusveszélyében az egészséges „szociális
távolság” megtartása. A nem keresztyének által is ismert Tízparancsolat is egyértelműen megfogalmazta az Úr útmutató
szavát: „ne legyen más istened rajtam
kívül...” (2Móz 20,3)
Igaza van Jézusnak, amikor úgy szólt már
két évezrede, hogy lelki, erkölcsi, szellemi
értelemben „…nem az fertőzi meg (teszi
tisztátalanná) az embert, ami bemegy a
száján, hanem ami kijön a szájából...,
ami azonban kijön a szájból, az a szívből
származik…, mert szívből származnak
a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások,
hamis tanúskodások, istenkáromlások.
Ezek teszik tisztátalanná az embert.” (Mt
15,11 és 18)
A világból nem vonulhatunk ki, ezért
vigyázzunk magunkra és szeretteinkre
is a folyamatosan jelenlévő, különböző
szellemi, lelki, ideológiai „fertőző vírusok” között járva.

9. Mindig vírusos időkben élünk
Milyen nagy gondot tud okozni a számítógépünkön megjelenő vírus, amikor tönkreteszi sok, fáradságos munkánk jelentős
részét. Azt már megtanultuk, hogy ezért is
folyamatos frissítésre, védekezésre van
szükségünk. Már azt hittük, hogy csak
számítógépeink, programjaink vannak
vírusveszélyben.
Az emberiség történelmében már voltak
nagy járványok. Az 1739-es pestisjárvány idején Debrecen lakóinak mintegy
harmada halt meg. Az utóbbi évszázadban
már-már azt gondoltuk, hogy legyőztük
a nagy biológiai járványokat.
A koronavírus elleni védekezés szabályait már jól ismerjük, és reménység
szerint gyakoroljuk is: maradj otthon,
moss jó alaposan kezet, tartsd a másfél
méteres, szociális távolságot, használj
kesztyűt, szájmaszkot...
Tévedés lenne azt gondolnunk, hogy a
koronavírus elmúltával már nem leszünk
veszélyben és minden rendben lesz. Legyen inkább intő jel a könnyen elkényelmesedő életünk számára ez a biológiai
járvány, mert folyamatosan létezik szellemi, lelki, értékrendi fertőzés is.
Napjainkban házasságot, családot romboló
negatív erkölcsi kilengések, extrém viselkedések eddig soha nem látott nyilvánosságot,
sőt némelyek részéről elismerést is kaptak. A
proletár internacionalizmus után most a
beteges liberalizmus fertőzi a felnövekvő
nemzedék világszemléletét, értékrendjét.
Nem véletlenül ﬁgyelmeztette már háromezer éve a bibliai üzenet Izráel népét
is a környező népek pogány, vallásos
kultuszainak, szokásainak fertőző hatásaira. Ezért utasította a szülőket, hogy

Gondolkozz el azon, hogy:
– Vigyázol-e annyira a lelki egészségedre,
mint a testi egészségedre?
– Mit tehetsz a lelki egészséged megvédése érdekében?
– Honnan kaphatsz segítséget a lelki
egészséged megőrzéséhez?
Ne felejtsd el feljegyezni gondolataidat,
döntéseidet!
Püski Lajos
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Gyógyító közös gondolkozás – vírusos időkben
nomat..., hasonló leszek a Felségeshez!
De a sírba kell leszállnod..., akik csak
meglátnak, bámulnak, elgondolkoznak
rajtad...” (Ézs 14,13-15)
Azt gondoljuk, hogy mi mindent meg
tudunk oldani. Megfertőzött bennünket
a természet leigázásának, átalakításának
téves gondolata is. Tudományunk, technikánk eredményei révén fejünkbe szállt
a dicsőség. Ráadásul sokan szeretnék
maguknak megszerezni a hírnevet és a
dicsőséget. Ezért a bizonytalan dicsőségért olykor nagy, egymást pusztító harc
is folyik házastársak között, családokban,
munkahelyen, illetve a nemzetek között.
Sokan azt képzelik, hogy jól megy az élet
Isten és az ő rendje nélkül is. Hamar elfelejtjük az ősi igazságot, mely szerint nem
biztos, hogy meg kell tennünk mindazt,
amit meg is tudunk tenni, csak azért, hogy
olykor kétes, mulandó hírnevet szerezzünk magunknak.
Álljunk meg egy kicsit – legalább a terveinket keresztülhúzó járvány idején –, és
gondoljuk át eddigi életünket, tartsunk önvizsgálatot. Ez a sorozat ezért hív gyógyító
közös gondolkozásra, vírusos időkben.

10. Fejünkbe szállt a dicsőség...?
Minden ember hisz – de nem mindenki
keresztyén. Napjainkban sokakat az a téves
hit vezérel, hogy mi, emberek, mindent meg
tudunk oldani. Némelyek azt hiszik, hogy
amire azt mondják egyesek, hogy ez a fejlődés, akkor az biztos, hogy valóban fejlődés is.
Mindannyian hallottunk már a Bábel tornya bibliai történetéről. Mit is mondtak
évezredekkel korábban a Közel-Keleten
némelyek?
„Gyertek, építsünk magunknak várost és
tornyot, amelynek teteje az égig érjen, és
szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne
széledjünk az egész föld színén.” (1Móz 11,4)
Elfelejtettük, hogy részei vagyunk a teremtett világnak és nem lehet tartósan a
természettel szemben élnünk.
Napjainkban a New York-i világkereskedelmi ikertornyok, vagy az arab sivatagban a Burdzs Kalifa, Dubaj természettől
elszakadt 828 méteres mesterséges felhőkarcolója nem az emberi elbizakodottságot, nagyzási mániát is szimbolizálják?
Miközben milliók a létminimum alatt nyomorognak, kizsákmányoljuk a földet, pedig csak művelnünk és őriznünk kellene.
Napjaink 6-8 milliós, zsúfolt, természettől elszakadt nagyvárosai – melyeknek
számos előnye és veszélye van – most a
vírus terjedésének különleges melegágyává lettek.
Hányan akarták már mindenáron meghódítani fegyverükkel, termékükkel, hírnevükkel az egész világot? Hányan voltak, akik
elhitték magukról, hogy az sikerülni is fog.
A történelemben többször emberek milliói
bíztak is némelyek önistenítő hitében.
„Azt mondtad magadban: Fölmegyek
az égbe, isten csillagai fölé emelem tró-

Gondolkozz el, azon, hogy:
– Hova vezetett eddig az, ha az emberiség
önmagát kezdte el dicsőíteni?
– Neked mikor, miért szállt már fejedbe
a dicsőség?
– Az öndicsőítésnek milyen hit a mozgatórugója?
– Kiben érdemes hinni és kire érdemes
hallgatni?
– Kinek érdemes megadni a dicsőséget?
Írd fel mostani felismeréseidet és elhatározásodat is!
Püski Lajos (folyt.)
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MEGFEJTÉS: I., II. JÉZUS SZAVAI (János evangéliuma)
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Készítette: Ötvös Cs.

Köszönjük!

Vers
R nay Gy rgy:

Megkezdődik
Virrad. Könnyű kis fuvalom
Hullámzik át a rozsokon.
Köztük két vándor megy tova:
Az Úr s az ő apostola.
Megállnak, nézik a szemet.
Távol a falu szendereg.
Csönd van. De közben mintha már
Nyújtóznék egyet a határ.

A 45 éve épült templomunk padjain az évtizedek folyamán többször tisztított, javított szivacspárnák nagyon elhasználódtak.
Ezt vette észre egyik gyülekezeti tagunk.
Vásárolt új szivacsot és a régihez hasonló
színű anyagot. Saját kezűleg megvarrta és
elhelyezte a padokon az új ülőpárnákat.
Köszönjük ﬁgyelmességét, munkáját és
hálaáldozatát. Reméljük, hogy nem csak
szebb lett így templomunk, hanem a kényelmesebb ülés által segít bennünket a
lelki üzenet jobb befogadásában is.

Aztán az égbolt meghasad.
A dűlőn indul egy csapat.
S nézi az Úr, ahogy a lágy
Fényben csillognak a kaszák.

Agabosz ifi

Bizonyítványosztás
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Hittanos és ifis évzáró

Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református
4032 Debrecen, Bolyai u. 25.
Felelős kiadó: Püski Lajos
Nyomda: Litográfia
28. évfolyam 7. szám
Egyházközségünk számlaszáma:
E-mail: refnagyerdo@gmail.com

Egyházközség hírlevele
Telefon: (52) 410-811
Tördelés: Bene Lászlóné
Készült 350 példányban
Megjelenik havonta
11738008-20012917
Honlap: www.refnagyerdo.hu

