
   A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

„Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök.” 1Móz 9,13
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Egyházkerületünk megalakulásának 450. évfordulóján összetartozásunk jeleként 
egy “vándor” Biblia járja végig a Tiszántúl több mint 400 gyülekezetét.
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Hogyan evangélizáljunk?    A missziótörténet tanulságai  III.

Evangélizáció a mai Magyarországon

(Dr. Gonda László gyülekezeti hétvégén-
ken elhangzott előadásának szerkesztett 
változata.)

Minden generációnak, így a miénknek is 
feladata és felelőssége, hogy  tanúságot 
tegyen Krisztusról. A keresztyén misszió-
történet arra tanít bennünket, hogy mindig 
voltak olyanok, akik a saját korukban nagy 
áldozatokat vállaltak azért, hogy hitelesen 
mutassák fel az Evangéliumot környeze-
tükben. Ugyanakkor az egyház története 
fi gyelmeztet is bennünket: hiteltelenné is 
tudjuk tenni szolgálatunkat és akadályává 
is lehetünk az örömüzenet terjedésének. 
Lesslie Newbigin, a XX. század egyik 
legjelentősebb református misszionáriu-
sa szerint az egyház a küldetését csakis 
Krisztus útján járva töltheti be. Arra emlé-
keztet bennünket, hogy karácsonykor Isten 
emberként jött közénk, szolidaritást vállalt 
velünk, és Jézus Krisztusban végigjárta az 
emberi élet minden stációját, örömeit és 
bánatait, majd „velünk jött” a legnagyobb 
mélységbe: a halálba is. Az angol teológus 
rámutat: ha Krisztust akarjuk követni, 
akkor nekünk is szolidaritást kell vállal-
nunk embertársainkkal, fel kell vállalnunk 
azoknak a sorsát is, akik nehézségek kö-
zött élnek, mert szegények, mert betegek, 
mert idősek, mert fogyatékkal élők, mert 
menekültek vagy mert bőrszínűk vagy 
származásuk miatt szenvednek hátrányos 
megkülönböztetést. Krisztust tehát csak a 
másik emberben szolgálhatjuk: „…amikor 
megtettétek mindezt akár csak eggyel is a 
legkisebb testvéreim közül, velem tettétek 
meg” – olvassuk (Mt 25,40).
Ha így gondolkodunk, akkor komolyan 

kell vennünk azt a közeget, amelyben 
teljesíteni kell küldetésünket. Ha jól 
akarunk evangélizálni, meg kell ismer-
nünk azokat, akik között tanúságot kell 
tennünk Krisztusról. Meg kell értenünk, 
hogy milyen a „világ” a templomunk fa-
lain kívül. Mit gondolnak az emberek ma 
Magyarországon a vallásról, az egyházról; 
milyen várakozással tekintenek ránk, vagy 
éppen milyen előítéletek akadályozzák 
őket, hogy rátaláljanak Istenre. Meg kell 
értenünk, hogy a mai magyar társadalom 
az egyik legelvilágiasodottabb egész Eu-
rópában, és, hogy egyre többen vannak, 
akiknek alig van ismeretük a Bibliáról. De 
fel kell fi gyelnünk arra is, hogy változik 
körülöttünk a világ: posztmodern korunk-
ban egyre többen fordulnak a vallás, a spi-
ritualitás felé, egyre többen keresik a „túl-
világiban” a megoldást életük kérdéseire.  
Az egyház, a hagyomány, a tekintély nem 
jelent semmit ezeknek a (fi atal) embertár-
sainknak a számára. Őket az érdekli, hogy 
jobb, élhetőbb és kellemesebb lesz-e az 
életük a vallás által.  A kérdés az, hogy fel 
tudunk-e mutatni egy olyan személyesen 
megélt, hiteles keresztyénséget, melyre azt 
tudjuk mondani őszintén és természetesen: 
„igen, nekem jobb az életem azáltal, hogy 
református keresztyén vagyok”. 
A missziótörténet arra tanít bennünket, 
hogy a küldetésünk lényege nem az 
egyház népszerűsítése – bármennyire is 
szeretjük református egyházunkat. Nem is 
a „keresztyén értékeket” vagy a „nyugati 
keresztyén civilizációt” kell megvédenünk 
vagy terjesztenünk – még ha nagyon is 
fontosak nekünk ezek az értékek, és meg 
akarjuk őrizni nyugati, európai, keresztyén 
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Hogyan evangélizáljunk?…

és magyar identitásunkat. Megtanultuk 
azt is, hogy evangélizációs szolgálatunk 
középpontjában nem állhat a bűntudat 
erősítése és a kárhozattal való riogatás, 
akkor sem, ha tudjuk, hogy a bűn és bűn-
bocsánat kérdése az emberi élet alapjait 
érinti és, hogy örök életre szóló tétje van 
evilági életünknek. S nem elégedhetünk 
meg azzal sem, ha egyházi életünk ki-
merül a szociális segítségben, miközben 
meg vagyunk győződve arról, hogy az a 
gyülekezet, mely nem karolja fel a rászo-
rultak, a gyengék és a kitaszítottak ügyét, 
jogtalanul hordozza a „keresztyén”, azaz 
„krisztusi” jelzőt. S megértettük, hogy az 
erőszak minden  tettekben vagy szavakban 
megnyilvánuló – formája összeegyeztet-
hetetlen szolgálatunkkal. 
Az a küldetésünk, hogy részt vegyünk 
Isten missziójában, mely minden ember 
megváltására, az Isten és ember közötti 
szeretetkapcsolat helyreállítására irányul. 
Bütösi János szerint ez a „Szentháromság 
Isten szenvedélye”. Az Egyház, a gyüle-
kezet létének értelme az, hogy igehirde-
téssel, személyes tanúságtétellel, a testvéri 
közösség megélésével, a szeretetszolgálat 
gyakorlásával és az istentisztelet ünnep-
lésével felmutassa ebben a világban Isten 
Országát (= uralmát), mely a Krisztusban 
már elkezdődött, de még nem teljesedett 
be.  Az evangélizáció ma Magyarországon 
is meghívás: meghívás a Krisztussal való 
közösségbe. Meghívás az új életbe, melyet 
a keresztség pecsétel el, az Egyház közös-
ségébe, melyet az úrvacsora ünneplésében 
élünk át, és meghívás az Élet ünnepére, 
abba a nagy asztalközösségbe, melyet a 
szeretet Istene készített nekünk és minden 
embernek. 

Gonda László 

Orgonafelújítás

Templomunk 1980-ban épült orgonáján 
az elmúlt évtizedek során csak kisebb 
javítások történtek. Az orgona olyan álla-
potban van, mint egy 37 éves lakás, amely 
még lakható, de már nagyon szükséges 
egy teljes körű felújítás. Megérett tehát 
a helyzet arra, hogy 37 esztendő után a 
több tízmillió forintot érő hangszer teljes 
felújítását elvégeztessük. 
Tavaly megkötöttük a szerződést a kivi-
telezővel. A teljes körű felújítás költsége 
mintegy 4.000.000 forint lesz. A műhely-
munkákkal párhuzamosan a helyszíni 
munkákat június-július hónapban fogják 
elvégezni. Ezekben a hetekben nem lesz 
használható a hangszer.
Hordozzuk imádságainkban és szeretet-
teljes áldozatunkban az orgona felújítását. 
Adományok befi zethetők:
– lelkészi hivatalban
– egyházközségi csekken, ráírva a célt is,
– külön perselyünkben.
A megbízhatóbban működő és szebben 
szóló orgona jobban segítheti majd gyü-
lekezetünk éneklését, Urunk dicséretét.

Püski Lajos
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Táborozzunk huszonkettedszer!

 Legyünk együtt ismét közel 400-an, kicsik, 
hittanosok, ifi sek, fi atalok, családok, kö-
zépkorúak és idősebbek is, hogy együtt 
töltsünk el egy szép hetet!

● Helyszín: Sátoraljaújhelyen a Várhegy 
Üdülő, mely a Zemplén keleti oldalán, 280 
méter magasságban található. 
● A hét célja, tartalma: hitbeli erősödés, 

gyülekezetépítés, lelki-testi felfrissülés. A 
délelőtti énektanulás és közös rövid beve-
zető után most is szeretnénk a kiscsoportos 
lelki beszélgetések meghittségét megtarta-
ni. Más programok pedig segítenék gyü-
lekezetünk különböző korosztályainak, 
rétegeinek egymás jobb megismerését. 
Délutánonként egyénileg vagy a spontán 
szerveződő csoportokban sport, játék, 
kézműves program, vetélkedő, strandolás 
a tábor úszómedencéjében, a kápolnában 
elcsendesedés és kirándulás lehetséges. 
Esténként áhítat és közös éneklés lesz 
mindenkinek a városi templomban.
● Ideje: Július 10-16, a program kez-

dete: hétfő 15:30, a vége vasárnap 14:30.
● Étkezés: Reggeli, ebéd, vacsora a tábor 

ebédlőjében lesz. 
● Utazás: Indulás hétfőn 12:30 órakor 

templomunktól, közvetlen külön bu-
szokkal az üdülőig, vagy személygépko-
csikkal. Hazaérkezés a külön buszokkal 
vasárnap este 17 órára templomunkhoz. 
● Elszállásolás: Az egyes számú pavilon 

többcsillagos szálloda lett, és a 2-es, 3-as 
4-es pavilon közepe is zuhanyzós szobás lett!
● A hét költsége: (szállás, étkezés, kö-

zös költség, üdülőhelyi díj) A táborhely 
díjemelését a gyermekeknél és ifi seknél 
gyülekezetünk átvállalja, vagyis nekik a 
tavalyi ár lesz idén is. A különböző minő-
ségű szállást betűkkel jelöljük:

A – 3 éves korig zuhanyzós szobában: 
ingyenes.
B – 3-12 éveseknek, zuhanyzós szobában, 
kedvezményesen: 29.000-Ft.
C – ifi seknek (18 év alatt) 4-8 ágyas, közös 
zuhanyzós szobák: 28.000-Ft.
D – egyetemistáknak hatágyas, most már 
zuhanyzós szobák (kedvezményesen): 
34.000- Ft.
E – zuhanyzós 2-4 ágyas (pavilonok és 
Hotel) szobái: 40.500- Ft.
F – zuhanyzós, hőszigetelt, téglafalú, új 
ablakos 2-4 ágyas szobák: 43.000-Ft.
G – szállodában (az egyes számú pavilon, 
két ágyas, zuhanyzós, hőszigetelt szoba, 
minibár, légkondi, WIFI): 50.000-Ft/fő. 
A szobákat jelentkezési sorrendben töltjük fel.
– Ehhez jön még 6 éves kortól mindenki-
nek a külön buszok díja: 5.000 Ft.
● A most konfi rmálók 13.000 Ft missziói 

támogatást kapnak gyülekezetünktől. 
● Az üdülő Erzsébet utalványt elfogad. 
● A jelentkezőknek június 15-ig a díjból 

előlegként 15.000 Ft-ot, a többit pedig 
legkésőbb az indulás előtti hetekben itthon 
kell befi zetniük a lelkészi hivatalban. 
● Jelentkezni legkésőbb az indulás előtti 

szerda estig lehet.
● Aki anyagi gondok miatt nem tudna 

eljönni, kérjük, személyesen jelezze a 
lelkipásztoroknál, hogy próbáljunk egy 
kicsi segítséget szerezni és adni. 
● Akinek bőségesebb anyagi lehetősége 

van, és ezért hálás az Úrnak, a másokat 
segítő adományát juttassa el a lelkészi 
hivatalba. Ez a testvéri szeretet segített 
el tavaly is többeket a táborba. Reméljük, 
idén is így lesz!
Imádságos szívvel készüljünk mindannyi-
an, hogy megtapasztaljuk Urunk áldását és 
egymás szeretetét!         Püski Lajos 
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Szándéknyilatkozat gyülekezetalapításról

1. A Debrecen-Nagyerdei Református 
Egyházközség már korábban megfogal-
mazott missziói célja: az emberek meg-
térése, megszentelődése és szolgálatba 
állításának segítése, amelynek egyik 
újabb módja a területünkön egy új gyü-
lekezet alapítása is.

2. A Reformáció 500. évfordulóján a 
Debrecen-Nagyerdei Református Gyüle-
kezet Presbitériuma a jövő felé fordulva 
akar hálát adni az évszázadok alatt és az 
utóbbi évtizedekben kapott lelki áldásokért.
3. A rendszerváltás után egy évtizedig he-
lyet adtunk az Egyetemi Gyülekezetnek, 
és ezzel párhuzamosan visszaigényeltük 
egykori otthonunkat, az Egyetemi temp-
lomot, mely egy évtizede már az Egyház-
kerület tulajdonában és a Egyetemi Re-
formátus Gyülekezet használatában van.
4. Az Egyházkerület által indított Füredi 
úti közösség missziói egyházközséggé 
szervezéséhez jelentős területet enged-
tünk át egyházközségünk nagy szolgálati 
területéből.
5. Küldetésünk hatékonyabb teljesítésé-
hez sok kiscsoportot indítottunk, majd 
bevezettük a vasárnap délelőtti két isten-
tiszteletet, így, a Lélek munkája által, az 
elmúlt 25 évben gyülekezetünk templo-
mos létszáma megduplázódott.
6. A megnövekedett gyülekezeti élethez 
épületünket az eddigi szükség szerinti 
mértékben bővítettük.

7. Mindezekért hálát adva az egyház 
Urának ezután is teljes erővel igyekszünk 
az evangéliumot hirdetve Isten országát 

építeni, és ezzel Debrecen lelki megerő-
södését is szolgálni.

8. A Bolyai utcai gyülekezet további 
fejlesztésével párhuzamosan mégis úgy 
látjuk, hogy evangéliumi küldetésünk 
teljesebb megvalósításához még újabb ke-
retre, helyszínre és formára is szükség van.

9. Az Úr segítségében bízva Presbitériu-
munk kinyilvánítja egy új gyülekezet ala-
pítására vonatkozó missziói szándékát.

10. A Debrecen városában folyó reformá-
tus misszió bővítésére irányuló gyüleke-
zetalapítási szándékunkkal kapcsolódni 
tudunk az Egyházkerület gyülekezetala-
pítási programjához és egyházmegyénk 
városi szolgálatának bővüléséhez is.
11. Ezen evangéliumi cél érdekében 
szükséges a Nagyerdei Református 
Gyülekezet, a Tiszántúli Református 
Egyházkerület, a Debreceni Református 
Egyházmegye, valamint az Amerikai Re-
formátus Egyház (RCA) lelki és anyagi 
összefogása is.
12. Missziói szándékunk kinyilvánítása 
után is Urunk vezetését és áldását kérjük 
az előttünk álló előkészítő (helyszín, lel-
kész, eszközök, anyagiak...) közös mun-
kánkra, missziói tervünk megvalósulására.

Elfogadta a Debrecen-Nagyerdei Refor-
mátus Egyházközség Presbitériuma 2016 
dec. 5-én, a 16/2016 számú határozatával.

Kerti Péter gondnok, 
Püski Lajos lelkész

A Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség Presbitériumának
gyülekezetalap ítási szándéknyilatkozata 
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Gazdasági beszámoló gyülekezetünk 2016-os évéről

„Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy 
szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten 
sokféle kegyelmének jó sáfárai.” (1Pét 4,10)

2016-ban, 15-höz hasonlóan, gazdasági 
értelemben egy rendezett, kiegyensúlyo-
zott évet tudhatunk magunk mögött. A 
2016-ra kitűzött céljaink jelentős részét 
megvalósítottuk. Tovább folytattuk a kö-
zösségépítésre alkalmas tér fejlesztését. 
Sikerült egy további lépést tennünk a 
templom technikai eszközeinek a fejlesz-
tésében, a hangosítás területén.

A gyülekezeti többgenerációs nagytá-
borunk helyszínét adó sátoraljaújhelyi 
Várhegy Üdülő évről-évre korszerűsödik, 
komfortosabbá válik. Ez egyrészt egy ked-
vező folyamat, másrészt az igénybevétel 
ára növekszik. Mindemellett 2016-ban 
is gyülekezeti tagjaink adományaival, és 
egyházközségünk alapítványának támoga-
tásával júliusban sokan együtt lehettünk.
2016-ban tovább bővült könyvtárunk 
választéka. 

Gyülekezetünk fenntartása hasonló a 
mindennapi családi költségvetéshez. 
Bevételeink az elmúlt évben is fedezték 
a mindennapi kiadásainkat. Az éves költ-
ségvetési terv elkészítésekor bizonyos 
határig számolunk előre nem látható ki-
adásokkal, de például azzal nem tudunk 
tervezni, hogy milyen hosszú és mennyire 
hideg lesz a tél. 

Gyülekezetünk bevételei három alappil-
léren nyugszanak: a gyülekezeti tagok 
által befi zetett egyházfenntartói járulék, 
a perselypénz és a céladományok. Így 
tudunk fejleszteni, az elképzeléseinket 

megvalósítani, ezekből végezzük épülete-
ink karbantartását, ezek összessége bizto-
sítja a működésünkhöz szükséges anyagi 
hátteret a fűtés, villany, telefon, internet és 
további költségek kifi zetéséhez.     

Az egyházfenntartói járulék és a per-
selypénz összegéből, arányait tekintve, 
az egyházfenntartói járulék 2/3-, míg a 
perselypénz 1/3 részt tesz ki. Összehason-
lításul, 1992-ben ez az arány 47%/53% 
volt. Az a tény, hogy a fenntartói járulék 
jelentősen több, mint a perselypénz, je-
lentheti a közösségünkhöz való mélyebb 
elköteleződésünket.

2016-ban gyülekezetünk bevételei 
30.436.000 Ft-ot, míg a kiadásaink 
28.707.000 Ft-ot tettek ki úgy, hogy nem 
voltak nagyobb kiadásaink.
2017-ben viszont egy jelentősebb kiadás-
sal számolunk, az orgonánk teljes mértékű 
felújításával.

Köszönünk minden adományt, amelyet Is-
ten dicsőségére és a gyülekezet épülésére 
kaptunk, és köszönjük sokak szolgálatát, 
amelyeket nem lehet számokban kifejezni. 
Az önkéntes szolgálatok építik a közössé-
get, ezekre 2017-ben is szükség van!

Hálával tartozunk mindenért, amit kap-
tunk Megmentőnktől és Reménységünk-
től, Jézus Krisztustól.    

 „Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, 
de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, 
úgy sokan egy test vagyunk a Krisztus-
ban, egyenként pedig egymásnak tagjai.” 
(Róma 12:4)

Kerti Péter gondnok 
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Életképek

Idén is ételosztással segítettük a rászoru-
lókat. Nagyjából 250 adag meleg ételt és 
süteményt oszthattunk ki kb. 100 gyüle-
kezeti tag szolgálatának köszönhetően.

Családi délután

Ifi sek szolgálata

Ifi  – csak lányoknak



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

25. évfolyam 2. szám                         Megjelenik havonta

Egyházközségünk számlaszáma:         11738008-20012917

Gyülekezeti honlapunk címe:          www.refnagyerdo.hu

„Ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, 

és boldog leszel”(Lk 14,13-14)

Információ

Gyülekezeti honlapunk címe:

www.refnagyerdo.hu
E-mail: refnagyerdo@gmail.com

Kórházlelkészek:   Kenézy Kórház – 511-

777/1943;  Klinika – 319-057

Európa Rádió  –  94,4 MHz

Imádkozzunk:

 nélkülözőkért,

 családokért,

 a reformációt ünneplő év áldasaiért.

Hírek

 Családi délután lesz február 26-án 3 

órától

  Úrvacsorára készítő istentiszteletek 
lesznek: március 2-4, csütörtök-szombat, 

17 órától

 Böjti úrvacsorás istentiszteletek: már-

cius 5-én fél 9-kor és fél 11-kor

Veled kiteljesedve

2017. február 24-26.
Debrecen Nagyerdei Református 

Egyházközség  (Bolyai u. 25.)

Febr. 24. péntek 17:30 - 20:00
Értsük meg egymást! – 

Jaczkovits Viktor és Márti 
előadás és bizonyságtétel
Gyermekmegőrzést biztosítunk
A végén teaház

Febr. 25. szombat 15:30 - 19:00
Ádám és Éva – Benedek Zalán 

keresztyén stand-up comedy a férfi  és 
a nő kapcsolatáról 
utána beszélgetés csoportokban

Febr. 26. vasárnap 10:30
Veled kiteljesedve – 

Püski Lajos és Judit 
házasság heti istentisztelet
benne: jubiláló házaspárok köszöntése
Mindenkit szeretettel várunk!


