
„JAJ  AZOKNAK, 

AKIK AZT MONDJÁK A ROSSZRA, HOGY JÓ, 

ÉS A JÓRA AZT,  HOGY ROSSZ, 

AKIK A SÖTÉTSÉGET VILÁGOSSÁGNAK,

A VILÁGOSSÁGOT PEDIG 

SÖTÉTSÉGNEK MONDJÁK, 

AKIK AZT ÁLLÍTJÁK A KESERŰRŐL, 

HOGY ÉDES, 

AZ ÉDESRŐL PEDIG AZT,  HOGY KESERŰ!”

Ézs 5,20

   A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA
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Visszaemlékezés a táborra

I
smeretlenül, de nem idegenek kö-
zött. Van egy nagyon fi nom határ 
aközött, hogy az ember idegenek 

vagy ismeretlenek között van.
Új vagyok még a nagyerdei gyüleke-
zetben. Annak ellenére, hogy többeket 
ismertem innen-onnan, a dinamikájá-
ból és a hangulatából eddig nem sokat 
tapasztaltam. Megfogott, hogy valóban 
mennyire „többgenerációs” és „nagy” 
ez a tábor. Elgondolkodtatott, hogy az 
ittlevők jelentős részének valószínűleg 
ez a hét a nagybetűs nyári szabadsága. 
Azt a pár napot, amit megkaphat egy év-
ben, úgy döntött, a gyülekezet körében 
szeretné eltölteni. Úgy döntött, hogy a 
gyermekeivel, a házastársával, unokájá-
val, nagymamájával, barátaival eljön, és 
ide szánja a pénzét, az idejét. Azt gon-
doltam magamban: mi másnak a jele ez, 
ha nem annak, hogy itt valóban valami 
nagyon értékes és különleges tartja össze 
az embereket? Ez elsősorban a krisztusi 
szeretet. Megtapasztalni, hogy Krisztus 
nemcsak névleg van jelen egy közösség-
ben, hanem nagyon is valóságosan, az 
emberek egymáshoz való hozzáállásá-
ban: közvetlenségében, kedvességében, 
mosolyában, türelmében nagyon külön-
leges dolog.  Véleményem szerint ez az, 
ami össze tud hozni ennyi embert, amiért 
sokan hajlandóak a szabadságukat ide 
szán ni, amiért vállalják a tábor anyagi 
vonzatát, amiért évről-évre úgy ütemezik 
az életüket, hogy részesei tudjanak lenni 
annak, ami itt történik.
Valójában ez az egymáshoz való viszo-
nyulás az, amitől nem idegennek, csupán 
ismeretlennek tűnt az a sok, áhítatra tartó 
ember.

Kovács - Szécsi Dóra, Fiatal felnőttek

 Miután megérkeztünk, néhány 
lánnyal a faház deszkáin ül-
tünk le, onnan hallgattuk Lajos 

bácsi tábornyitó beszédét. 

A bevezetés után a csoportunkhoz men-
tünk, ott megismerkedtünk Citrom úrral, 
aki nem volt más, mint egy sárga, mo-
solygós arcú labda! Az volt a feladata, 
hogy akinek odadobta Barbi néni és Ár-
min bácsi, az beszélhetett. 

Sokat játszottunk és büféztünk. 

Esténként lementünk gyalog a templom-
ba, majd a Teaházban voltunk, ahol én és 
a barátnőim segítettünk zsíros kenyeret 
készíteni, máskor pedig mosogatni. 

Nagyon tetszett a füzéri vár és a kézmű-
ves programok: batikolás, hajpánt-készí-
tés, kavicsfestés és gyertyamártogatás. 

Nagyon jó volt az egész tábor, jövőre is 
biztosan megyek!

Fazakas Janka, Kishittan

Tábornyitás
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Visszaemlékezés a táborra

E
lőször voltam a gyülekezeti tábor-
ban, ahová nagyszüleimmel és test-
véremmel mentem. 

Nagyon jól éreztem magam. Különösen 
tetszett a medence, az izgalmas progra-
mok és a sok kirándulás, de legjobban a 
füzéri vár. 
A hittanórák is sokat jelentettek számom-
ra, Pál apostol megtéréséről tanultunk, és 
játszottunk is rengeteget. 
Sok kedves embert megismertem, új ba-
rátaim lettek. 
Jó volt ott lenni, jövőre is szeretnék menni.

Holhós-Kovács Lívia, Kishittan

„S
zemeimet a hegyekre emelem, 
onnan jön az én segítségem. Az 
én segítségem az Úrtól van, aki 

teremtette az eget és a földet.” (Zsolt 
121,1-2) Valóban: tavaly volt alkal-
mam először egy hetet a hegyen tölteni 
a Nagyerdei Gyülekezet nagytáborában. 
Éreztem, hogy nem egyszerűen nyaralás 
lesz, hanem Isten közelében, az Ő Igéjé-
nek fényében töltött tanulás is. És azóta 
vártam a következőt…
Az idei táborban már sok testvérrel kö-
szöntöttük egymást ismerősként. A gyö-
nyörű környezet ismét feledtette a min-
dennapok nehézségeit, és megkönnyítet-
te az Igére való hangolódást. Felemelő 
volt a közös éneklés, meghitt a Teaház, 
és a Táborgyertya. Külön öröm volt szá-
momra, hogy ugyanabba a kiscsoportba 
kerültem, amelyikben tavaly is voltam.
Sok színes program, szolgálati lehető-
ség mellett egy nagyon fontos téma volt 
a tábor vezérfonala: az evangelizáció. 
Azonban számomra ez a keresztyén hit-
élet egyik legnehezebb mozzanata. Isten 
számtalan csodát tett már az én életem-
ben is, sok nehézségen segített át, és sok 
veszélyes helyzetben óvott meg. Mégis, 
olykor nehéz erről beszélnem másoknak. 
Jó volt a kiscsoportban együtt gondol-
kodni arról, miképp lehetne hatékonyab-
bá tenni az „örömmondást”. Ki milyen 
Istentől kapott ajándékát tudná jobban 
felhasználni ebben a küldetésben.
A hét gyorsan eltelt, és le kellett jönni a 
hegyről, vissza a hétköznapokba…
Egy feladatot is kaptunk a héten: „Menj 
haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen 
nagy dol got tett veled az Úr...” (Márk 5, 19).
Kérem ehhez Isten segítségét és persze, 
várom ismét a következő tábort…

Szatmári Mónika, 17. csoport

Táborértékelő

Timóteus ifi 
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Visszaemlékezés a táborra

N
yári gyülekezeti nagytáborunk 
témája az evangelizáció volt. Ala-
posan végiggondoltuk, megbe-

széltük ezt a kérdést, még helyzetgyakor-
laton is kipróbáltuk, hogyan szólítanánk 
meg másokat.
Ha komolyan vesszük a Szentírást, akkor 
nem lehet kétségünk afelől, hogy mindig 
készen kell állnunk beszélni másoknak 
a hitünkről. Egyszerűnek tűnik, mégis 
számtalanszor tapasztaltuk már, hogy 
csak utólag vesszük észre az elszalasztott 
alkalmat. Vagy épp bátortalanságunk pa-
rancsol megálljt a korábban – magunk-
ban – olyan jól megfogalmazott bizony-
ságtévő mondatainknak.
Nos, az idei tanítást „élesben” is alkal-
munk adódott gyakorolni. Egyik esti 
áhítat után Sátoraljaújhely elcsendesedő 
utcáin a tábor felé gyalogló vidám, népes 
csapat felkeltette a fi gyelmét egy arra bi-
cikliző fi atalembernek. Meg is kérdezte 
tőlünk, kik vagyunk, hová igyekszünk. 
Beszélgetőtársam megállt, és nagyon 
kedvesen, röviden elmondta honnan jöt-
tünk, és miért töltünk itt egy hetet úgy 
négyszázan a Várhegyen. A fi atalember-
nek nagyon tetszett, amit hallott, jó tábo-
rozást kívánt, majd tovább kerekezett.

Győriné Tóth Edit, 20. csoport

Kálvin János imája

Klaus Douglass: 

96 tétel az egyház 

jövőjéről

51.  Isten nem egy külön, saját 

épületben lakik, hanem ott, 

ahol az emberek laknak.

54.  Különböző körök és cso-

portok nagy számban vannak 

gyülekezeteinkben. Mindenek-

előtt azonban teljes értékű 

kiscsoportokra van szüksé-

günk. 

56. Az egyén csak egy teljes 

értékű kiscsoportban kaphat-

ja meg azt a gondoskodást, 

amelyre szüksége van. A kis-

csoportok vezetői ezért a jövő 

pásztorai. 

Mindenható Isten! Te alászálltál miközénk, 
s arról is gondoskodsz, amire nekünk eb-
ben a földi életben szükségünk van, és ami 
hasznos. Kérünk Téged, engedd meg, hogy 
mindenben Rád hagyatkozzunk. Add reánk 
áldásodat, hogy semmiféle kényszerítést 
vagy erőszakot ne kövessünk el senkivel 
szemben, sőt még ennek a gondolatától is 
távol tartsuk magunkat. Így hadd tanuljuk 
meg ezen a világon elhordozni a szegény-
séget, mégpedig úgy, hogy közben belső 
békénk és megnyugvásunk el ne vesszen, 
sőt inkább abban a lelki gazdagságban 
növekedjék, amit Te az evangéliumban 
kínálsz nekünk... Ámen.

Új reformáció

Esti áhitaton
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Segédlelkészünk bemutatkozik

Kovács-Szécsi Dóra va-
gyok, a Debreceni Re-
formátus Hittudományi 
Egyetem hatodéves lel-
kész szakos hallgatója.

Egy Miskolchoz közeli bükki faluban 
nőttem fel, Kisgyőrben. Szüleim, és a 
négy fi útestvérem közül a legkisebb je-
lenleg is ott él. Édesapám fotóművész, 
édesanyám pedig a helyi óvodában dol-
gozik.

Habár egy másik megyében nőttem fel, 
apai ágon a Hajdúságba kötnek a gyöke-
reim. Nagymamám hajdúnánási, nagy-
apám pedig esztári volt, és mindketten 
itt, Debrecenben tanultak, mielőtt közö-
sen Miskolcra költöztek.

A középiskolás éveim alatt a Lévay Jó-
zsef Református Gimnázium növendéke 
voltam. 
Az itt eltöltött évek nagyban hozzájárul-
tak ahhoz, hogy a lelkészi hivatás irá-
nyába megerősödjön az érdeklődésem. 
Az érettségi után azonban úgy éreztem, 
szükségem van egy kis időre, mielőtt egy 
újabb iskola padjaiban találom magam. 
Azt gondoltam, ezt az időt legtartalma-
sabban úgy tudom eltölteni, ha egy kö-
zösségi ügy szolgálatába állítom magam. 
Így tíz hónapot az angliai Southport-ban 
töltöttem, ahol önkéntes gondozóként 
dolgoztam egy idősek otthonában.

Innen hazatérve Debrecenbe költöztem és 
belekezdtem egyetemi tanulmányaimba. 
Az akadémiai területek közül a keresz-
tyén etikát érzem magamhoz a legkö-
zelebb, ebben találom a legtöbb örömöt 

és a legmélyebb kihívásokat is. Különö-
sen a családetika az, ami foglalkoztat.
 
Ugyancsak itt, az egyetemen ismerked-
tem meg Kovács Gergővel, akivel idén 
májusban összeházasodtunk.

Tavaly, a teológiai évek végéhez köze-
ledve, férjemmel együtt lehetőségünk 
adódott az újonnan alakulóban lévő Bö-
szörményi úti közösség életén és épülé-
sén munkálkodni az Egyetemi Gyüleke-
zet lelkész munkatársi csapatának tagja-
ként. Kivételes lehetőség ez egy teológus 
számára, és hálás vagyok, hogy részese 
lehettem. 
Nagyon sokat tanultam itt arról, hogy 
hogyan érdemes kapcsolódási pontokat 
keresni az egyháztól távol állókkal, és 
miként célszerű megszólítani őket. 
Gergő jelenleg is egyetemi lelkészként 
szolgál ebben a közösségben.

Számomra a szeretteimmel eltöltött mi-
nőségi idő jelenti a feltöltődést: találko-
zás egy baráttal, egy jó beszélgetés. 
Vagy éppen az, amikor magamban sétál-
gatok a város egy mozgalmasabb részén 
és élvezem a némelyek számára talán 
ijesztő, de nekem az egyik legjobb szóra-
kozásomat jelentő „zajos magányt”.
Minderre azért van igényem, mert a fel-
töltődéshez ugyancsak szükséges társas 
létből, hivatásomból fakadóan, hála Is-
tennek bőven jut.

Örömmel és izgalommal készülök az 
előttem álló évre itt, a Nagyerdei gyüle-
kezetben és remélem sokakkal lesz lehe-
tőségem személyesen is megismerkedni 
majd.
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„Most ujjongjon a szívünk…”

Idén Dél-Erdélybe 
indult a Nagyerdei 
Gyülekezet kirándu-
ló busza, amelyen a 
vasárnapi istentisz-
teleteken túlmenően 
először tapasztal-
hattam a kiránduló 
gyülekezeti közösség varázsát. Utunknak 
különös apropót adott az, hogy a Sepsi-
szentgyörgy Belvárosi testvérgyülekezet 
most ünnepelte temploma megépítésének 
húszéves évfordulóját, s Püski Lajos tisz-
teletes urat hívták meg ünnepi szolgálatra. 
Mivel köszöntésként énekléssel is szol-
gáltunk, az autóbuszon gyakoroltuk az 
előadandó énekeket. A határátlépés után 
ejtettük meg az ismerkedést, majd kezdőd-
tek a látnivalók: Csucsa mellett Adyról és 
Csinszkáról emlékeztünk meg, Segesvár 
után az Ispán-kútnál, Petőfi  Sándor felté-
telezett halálának emlékhelyénél verssel 
és nemzetiszínű szalaggal tisztelegtünk a 
költő előtt. Erdőszentgyörgyön a Rhédey-
kastélyt és a református templomot néztük 
meg, hangulatos és szakszerű vezetéssel, 
majd koraeste érkeztünk sepsiszentgyör-
gyi szállásunkra.
A második napon megnéztük a Székely 
Nemzeti Múzeum kincseit: a Gábor Áron 
emlékszobát, Gyárfás Jenő Gábor Áron 
haláláról készült hatalmas festményét, a 
régészeti és a néprajzi gyűjteményt. Ez-
után szívet melengető lelki táplálék volt 
az ünnepi istentisztelet, a dr. Kinda Eleo-
nóra tollából született gyülekezet-történeti 
könyv bemutatója és a templomépítő  Pap 
Sándor lelkész úr kopjafájának megkoszo-
rúzása. Az igehirdetés alapjául tiszteletes 
úr a gyümölcstermő szőlőtő példázata 
alapján beszélt a Krisztusba vetett hit 

megtartó erejéről (Jn. 
15, 1-8.). Az ünnep-
lés után barátságból 
és vendégszeretetből 
előbb a templom-
kertben, majd egy 
kellemes étteremben 
kaptunk példát.

Harmadnap a szászhermányi erődtemp-
lom után hangulatos városi sétát tettünk 
Brassóban, utána Törcsváron Drakula gróf 
kastélyába másztunk fel, majd kívülről 
megnéztük a fogarasi református templo-
mot és Árva Bethlen Kata sírját. A megtett 
kilométereket pedig szinte végigénekel-
tük: részben átismételve, részben meg-
tanulva a tábori énekeskönyv énekeit...
Kedden a Fogarasi havasokba indultunk 
tempósan, és busszal „másztuk meg” 
a Transzfogaras kaptatóit a Bilea-tóig. 
Aztán „magos” Déva várához érkez-
tünk, ahová az új siklót (itteni nevén 
telekabint) kipróbálva jutottunk fel. Este 
Csernakeresztúron, bukovinai csángó 
származású családoknál kaptunk szállást 
és különösen ízletes vacsorát.
Az utolsó napon Vajdahunyadra indul-
tunk, és az ottani nyugalmazott lelkipász-
tor segítségével jártuk be a Hunyadiak 
impozáns reneszánsz várát. Ezt követően 
Gyulafehérváron ismerkedtünk meg az 
Árpád-korban alapított székesegyházzal, 
és emlékeztünk meg nemzeti színű sza-
lagokkal az Erdélyi Fejedelemség és az 
erdélyi reformáció nagy alakjairól. Még 
sétáltunk egyet a városban, majd buszra 
szálltunk, és egy rövid körösfői megállás 
után koraeste fáradt lábakkal, de lelkileg 
gazdagodva, ismeretekkel és élményekkel 
telve érkeztünk meg Debrecenbe.

Dr. Balogh Judit
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Életképek

Kerti parti Jubileumi Zenés áhitat

Családi délután

Utcamisszió



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 400 példányban

24. évfolyam 10. szám                       Megjelenik havonta

Egyházközségünk számlaszáma:         11738008-20012917

Gyülekezeti honlapunk címe:          www.refnagyerdo.hu

Gyülekezeti honlapunk címe, melyen a 

Szivárvány is megtalálható: 

www.refnagyerdo.hu

E-mail: refnagyerdo@gmail.com

Hírek

Úrvacsorás istentiszteletek október 23. 

fél 9 és fél 11.
Családi délután lesz hittanosok és csa-

ládjuk számára október 23-án 15 órától.

Vigasztaló istentisztelet szeretteikre 

emlékezőknek: október 30. fél 9 és fél 11.

Reformációs körséta: október 30. a fél 

11-es istentisztelet után.

Reformáció napja ünnepi istentiszelet: 

október 31. 17 óra, Nagytemplom.

Imádkozzunk…

 egyházunk megújulásáért,

 gyászolókért,

 szegénységben élőkért.

„Növekedjetek az Isten megismerésében!” (Kol 1, 10)

Gyülekezeti hétvége
a nagyerdei református templomban

Cél: a hívő ember tanítása

HOGYAN EVANGÉLIZÁLJUNK?

Missziótörténeti tanulságok az ige mérlegén

         Október 20. csütörtök 17:00 –
            Október 21. péntek 17:00  – 
          Október 22. szombat 17:00 – 

Előadó: Dr. Gonda László
református lelkész, egyetemi docens, Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Okt. 23. vasárnap fél 9 és fél 11:  Úrvacsorás istentisztelet

A másfél órás alkalmak rendje:  áhítat, előadás, beszélgetés.

Evangélizáció az államegyházi korban
Evangélizáció a XX. században
Evangélizáció a mai Magyarországon


