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Hajléktalan étkeztetés

Február 14-én, szombaton, három helyszí-
nen 250 adag meleg ételt osztottunk szét 
a rászorulóknak. 
Az alapanyagok beszerzésében, az ételek 
elkészítésében, a csomagok porciózá-
sában, a szállításban, az osztásban, az 
éneklésben, a mosogatásban mintegy 100 
fő vett részt. Mindenkinek köszönjük, aki 
cselekedettel, adománnyal vagy imádság-
gal hozzájárult ehhez.

Sok emlékezetes pillanatot tudok 
felidézni erről a pár óráról, de utólag visz-
szagondolva nem csak ezek miatt volt kü-
lönleges számomra ez az alkalom. Hiszen 
az eddigi szolgálatokat általában ifi s társa-
immal, illetve más ifi sekkel, ifi vezetőkkel 
együtt végeztük. Itt is ugyanúgy jelen volt 
egy kisebb ifi s társaság, de talán most 
először történt meg kölcsönösen az, hogy 
a nálunk 15-20 vagy akár 40-45 évvel 
idősebbekkel is egy szolgáló közösséget 
alkottunk. Nagyon jó volt egy ilyen csa-
pat tagjának lenni. Úgy gondolom, hogy 
az ilyen alkalmak, az ilyen generáció 
találkozások nagyon fontosak, és az ilyen 
formában együtt megélt percek nem is 
maradnak zárt keretek között.

Hiszen a gyülekezet „rétegei” közötti 
interakciót nem lehet (tervekkel és dátu-
mokkal) előírni. Én sem úgy indultam el 
otthonról, hogy generációk közötti kap-
csolatokat fogunk építeni. Adva volt egy 
közös cél, helyszín és emberek. A többit 
meg úgysem mi döntjük el.

Talán furcsának tűnhet ilyen szem-
pontból tekinteni egy szolgálatra, amely 
elsősorban mások megsegítésére irányul, 
de úgy érzem, a szokásos „adni jó, mert 
kapunk”, megélése e többgenerációs 
közösségben talán még fokozottabb volt.

Gyuris Kinga
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Technikusi megbeszélés



hogy jobbak legyünk, hanem, hogy lássuk 
meg, hogyan lehet az Istentől elszakadt 
állapotunkat helyreállítani.

A Biblia arra tanít bennünket, hogy előbb 
gyönyörködjünk az Úrban, azután for-
duljunk Istenhez kéréseinkkel, és akkor 
teljesülnek ezek. Hogyan lehetséges ez? 
Úgy, hogy ha átadjuk magunkat az Isten-
ben való gyönyörködésnek, belsőleg azo-
nosulunk a felülről valókkal, akkor nem 
önző kéréseket fogunk megfogalmazni, 
hanem szívünkben Hozzá kapcsolódva, 
kezébe tesszük vágyainkat. Akkor már 
nem én-központú kívánságlistával jövünk 
elé, hanem az Úrral megbeszélt gondola-
tokkal.
Hogyan lehet az Úrban gyönyörködni, 
amikor Őt elképzelni se tudjuk? Úgy, hogy 
Jézusra nézünk. Ő az „út, az igazság és 
az élet” (Jn 14,6). Benne nyilvánul meg 
Isten valósága.

Tudunk gyönyörködni Isten teremtett 
világában is. A természet szépségeiben, 
a növényekben, hegyekben, vizekben, az 
égben, a felhőkben stb. Amikor ezekre 
rácsodálkozunk, érezzük, hogy „emelke-
dik” a lelkünk.

Gyönyörködhetünk az Úrban művészi 
alkotásokon keresztül is, zenében, ver-
sekben, festményekben és egyéb műalko-
tásokban. Ezek mind alkalmasak lehetnek 
arra, hogy felemeljék tekintetünket, és 
kezdjük meglátni azt a többet, amit az Úr 
kínál nekünk. 
A mélyebb valóság megtalálása, megér-
tése, megélése pedig Jézus Krisztus által 
lehetséges.

Dr. Kálmánchey Márta
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Gyönyörködjél az Úrban!

Kedvelt bibliai sor a címadó mondat: 
„Gyönyörködjél az Úrban, és megadja 
szíved kéréseit!” (Zsolt 37,4). 
Nagyon vágyunk arra, hogy kéréseink 
teljesüljenek, szívesen írnánk listát, hogy 
mi mindent kellene az Úrnak megadnia 
ahhoz, hogy boldogok legyünk. 
Úgy érezzük, hogy ha vágyaink teljesül-
nének, akkor gyönyörködnénk a világban, 
talán még az Úrban is. 
Lehet persze, hogy leginkább önmagunk-
kal lennénk megelégedve, hogy milyen jól 
kértünk, és milyen jól meghallgattattunk, 
és általában is milyen jól tudjuk irányítani 
az Urat. 
Ilyen földhöz ragadtak tudunk lenni, és 
magunkból kiindulva és magunkhoz vi-
szonyítva értelmezzük a világot!

Isten azonban másra tanít bennünket, arra, 
hogy több a világ, mint a mi kicsinyes 
önmagunk körül forgolódásunk, több mint 
a mi gondolataink, több mint evés, ivás, 
testiség, világi célok, sikerek, anyagiak 
elérése. 
Az embernek lehetősége van arra, hogy 
ne csak a szemével, hanem a szívével is 
lásson, és érzékelje azt a belső, felső vilá-
got, amit Isten szeretete, kegyelme nyújt. 
Az emberi gőg azt diktálja, hogy minden 
körülöttem forog, velem kezdődik és ve-
lem ér véget. 
Az ember bűne az, hogy vak, elvesztette 
az Istennel való kapcsolatát. 
Isten azt akarja, hogy lássunk: „Vak vol-
tam, most látok” (Ján 9,24). 
Jézusban adja elénk azt a lehetőséget, 
hogy Őt olyannak lássunk, amilyen, és ne 
a saját elképzeléseinket, gondolatainkat 
vetítsük ki rá. A keresztyénség lényege 
nem az, hogy csiszolgassuk magunkat, 
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Református Egyházunk jövőjéről

A „Küldetésben járunk” című gyülekezeti 
hétvégénken, Püski Lajos által tartott máso-
dik előadás vázlatát közöljük most. (Szerk.)
Az előzményekről
Egyházunk jelenleg egy leeresztett vitor-
lájú hajóban evező csapathoz hasonlít.
Baráti beszélgetésekben évek óta téma 
volt az egyházi megújulás szükségessége.
2007-ben a gyülekezetünkben tartott 
előadásomban beszéltem a nagyerdei jö-
vőképről. 2009 óta a lelkésztovábbképzés 
keretében „Egyházunk krízise mint lehe-
tőség” címmel tartok kurzusokat.
A népszámlálás adatai is fi gyelmeztetőek.
2011 tavaszán tartott „szárszói zsinaton” 
csak erről beszélgettünk, és ősszel a Zsinat 
életre hívta az Egyházi Jövőkép Bizottsá-
got (EJB).
Jövőkép és teológiai meggyőződés
„Az egyház létének és küldetésének alapja, 
hogy megjelent Isten üdvözítő akarata 
Krisztusban. Az egyház tehát Isten misz-
sziójának részese és eszköze. Az egyház 
közössége arra hívatott, hogy Isten orszá-
gának jele, elő íze és munkálója legyen a 
világban, azáltal, hogy gyülekezeteinek, 
egyháztagjainak tanúságtétele által 
Krisztus evangéliumát hirdeti a világnak 
szóban és tettben. 
Az egyházszervezet, a gyülekezetek közös-
ségének keretet adó struktúra, eszköze és 
hordozója kell legyen az evangéliumról 
szóló tanúságtételnek, amely értéket, 
identitást és közösséget teremt.” (részlet 
az EJB zsinati előterjesztésből)
Gondolkozásra hívott az EJB
A gyülekezeteket az Érintés című füzet 
segítségével.
Intézményeket, iskolákat, Református 
Missziói Központot, zsinati irodát, szak-
értőket.

Az egyházszociológusokat.
A Zsinat elnökségét is.
Az országos párbeszéd által azt kívántuk 
munkálni, hogy egyházunk gyülekezet-
tudatos egyház legyen, gyülekezeteink 
pedig egyháztudatos gyülekezetek. Ebből 
adódóan a párbeszéd haszna két szinten 
bontakozott ki:
A gyülekezetek evangéliumi küldetés-
tudatának megerősítésében.
A gyülekezetek visszajelzései alapján, 
az egyház gazdálkodásának, szervezeti 
felépítésének és működésének újragon-
dolásában.
A visszaküldött anyagokban három 
terület volt nagyon hangsúlyos:
1. A missziói szemlélet hiánya
Gyülekezeteink egy része küldetéstu-
dat hiányában csak vegetál. 
A megváltozott világban gyülekeze-
teink jellemzően nem képesek magukat 
a Krisztustól kapott missziói elhívásban 
értelmezni. 
Számos gyülekezet elveszettnek és 
magára hagyottnak érzi magát, nincs 
jövőképe, csak a túlélésben reménykedik.
A közegyház – különböző szintjein 
– ugyanilyen módon sodródott bele az 
intézményfenntartó egyház társadalmi 
szerepébe.
2. Bizalom és szolidaritás struktúrái – 
működés és egyházszervezet 
A Zsinat és a négy egyházkerület nem 
tud „egy közös test tagjaiként” együtt-
működni.
Hiányzik a bizalom és szolidaritás, ami 
az egyház egészére rányomja a bélyegét. 
A döntések sokszor érdekek és nem 
értékek mentén történnek, a rivalizálás 
lehetetlenné teszi a dialógust.
A fel nem dolgozott múlt és a bűnbánat 
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Református Egyházunk jövőjéről

hiánya árnyékot vet egyházi életünkre. 
Testületi döntéseinket sokszor nem 
vesszük komolyan, határozatainkat nem 
mindig tartjuk be.
Mindezekért is egyházi testületeinknek 
nincs tekintélye. 
3. Intézményfenntartás csapdái
Az intézmény mint a gyülekezet „ki-
nyújtott karja” elv általában nem érvé-
nyesül. A közfeladatok átvállalása azzal 
a veszéllyel jár, hogy az a gyülekezet 
tulajdonképpeni küldetésének helyébe 
lép. Hasonló problémákkal a közegyház 
által működtetett intézményeknél is szem-
besülünk.
A gyülekezet küldetéséhez szervesen 
kapcsolódó intézmények helyett így ala-
kulnak ki a „megélhetési intézmények”. 
Az intézményfenntartás mindeközben 
elviszi a gyülekezet közösségépítésre 
fordítható erőforrásait, amely így meg-
erősödés helyett függő helyzetbe kerül.
A rosszul működő intézmények hitel-
telenné teszik az egyház szolgálatát és 
elvonják a közegyház misszióra fordítható 
erőforrásait is.
A nyolc pont
A Zsinat döntése értelmében 2014 elején 
összekapcsolódott a Zsinati Missziói Bi-
zottság és az EJB addigi munkája. A Zsi-
nati Missziói Bizottság missziói napo-
kat szervezett és az ott megfogalmazott 
alábbi három témakörbe tagolt 8 pont, 
valamint az EJB addigi munkájának 
eredménye jól összekapcsolódott ezután. 
A nyolc témakört 28 alpontra bontva dol-
gozta ki a missziói napokra összehívott 
mintegy száz résztvevő.
Missziói identitás, spiritualitás 
1. Erősítjük a missziói identitást a gyüle-
kezetekben (a lelkészképzés és lelkészto-

vábbképzés, a presbiterképzés és gyüle-
kezeti munkatársképzés területén). 
2. Kidolgozzuk és érvényesítjük a misz-
sziói szempontokat a gyermekek és ifjú-
ság felé nyíló szolgálatban. 
3. Erősítjük intézményeink református 
missziói identitását. 
4. Spirituális, lelkigondozói és szakmai 
háttértámogatást nyújtó országos háló-
zatot építünk ki a lelkészek és a gyüleke-
zetek egészségének támogatására.
Egyház és társadalom 
5. Tudatosítjuk Isten Országa értékrendje 
megélésének fontosságát: a társadalom 
átalakulásából és értékrendjének válto-
zásából fakadó kihívásokra keresztyén 
válaszokat kínálunk fel. 
6. Megvizsgáljuk az új infokommunikációs 
eszközök alkalmazási lehetőségeit, újra-
tervezzük és megújítjuk a kommunikáci-
ónkat a társadalom eléréséhez. 
A szervezeti megújulás
7. Kidolgozzuk az egyházunk missziói el-
hívását támogató, közegyházi működését 
hatékonnyá tévő szerkezeti megújítás al-
ternatív koncepcióit. 
8. Az őszinteséget, átláthatóságot, a na-
gyobb bizalmat és egymás iránti felelősség 
aktívabb felvállalását támogató rendszert 
hozunk létre egyházunk közösségében.
A párbeszéd folytatása
Az EJB mindezek alapján 65 oldalas 
vitaanyagot készített egyházunk megúju-
lásáról.
A Zsinat novemberben elkötelezte magát 
az előterjesztett vitaanyagot felhasználva 
az egyház megújítása mellett az új cik-
lusban. Ezért létrehozott egy bizottságot 
a folyamat koordinálására. 
Vonjuk fel a vitorlákat, és könyörögjünk 
a szél mozdulásáért. 
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Egyházkerületi főgondnok bemutatkozása

Dr. Adorján Gusztáv vagyok, 1954-ben 
születtem egy Szatmár megyei kis faluban. 
Édesapám ott szolgált haláláig, mint 
református lelkész. Édesanyám több 
mint 40 évet tanítónőként 
dolgozott. Nővéremmel 
megismertük már gyerek-
ként, hogy mit jelentett a 
diktatúra éveiben a biztos, 
szeretetteljes családi háttér.

A Debreceni Református 
Kollégiumban érettségiz-
tem 1972-ben, a mi évfo-
lyamunk volt az utolsó, 
aki a régi gimnáziumból 
Péterfia utca alól ballagott el. Akkor 
szomorú szívvel vettük tudomásul a gim-
názium eladását, azonban annál nagyobb 
öröm a szívemben, hogy a gimnázium 
megújulva költözhetett vissza régi, meg-
érdemelt helyére.
Érettségi után, származásom és politi-
kai okok miatt nem vettek fel az orvosi 
egyetemre, két évet dolgoztam, majd 
sikeresen felvételiztem, és 1980-ban ál-
talános orvosként végeztem a Debreceni 
Orvostudományi Egyetemen. 
Az egyetem elvégzése után a nyíregyházi 
megyei kórházba a Szülészet-nőgyó-
gyászati Osztályra kerültem, ahol, azóta 
is dolgozom, ma már szülész-nőgyógyász 
főorvosként.

Nyíregyházán alapítottam családot, fe-
leségemmel együtt három gyermekkel 
ajándékozott meg a Jóisten, illetve már 
egy kis unokával is.

2010. júliusától kineveztek a Jósa András 
Oktatókórház Nonprofi t Kft. ügyvezető 

igazgatójának, jelenleg (az egészségügy 
állami kézbe történő átvétele után) a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kór-
házak és Egyetemi Oktatókórház fő-

igazgató-helyetteseként 
dolgozom, az alapszak-
mám gyakorlása mellett.
Szakmai pályafutásom 
során a szülészet csodá-
latos tevékenysége mel-
lett az onkológiai és az 
onkosebészeti érdeklő-
désemnek köszönhetően 
tagja vagyok a Magyar 
Nőgyógyász Onkológusok 
Társaság vezetőségének, 

valamint a Magyar Méhnyakkórtani és 
Kolkoszkópos Társaság főtitkári funkci-
óját is ellátom.
Közéleti tevékenységemből kiemelhető, 
hogy 2010-től jelenleg második ciklu-
somat kezdve tagja vagyok Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
egyéni képviselőként a FIDESZ-KDNP 
támogatásával.

A Református Egyházzal születésem óta 
szoros a kapcsolatom, második ciklusomat 
töltöm Nyíregyháza Református Egy-
házközségben mint presbiter, valamint a 
Nyírségi Egyházmegye tanácsnokaként.
Hiszek abban, hogy a fentről kapott 
tálentumainkat a lehető legjobban és alá-
zattal kell használnunk.

Számomra a legnagyobb isteni ajándék, 
hogy eddigi életem során számolatlanul 
vehettem részt a születés csodájában, és a 
gyógyítás földöntúli örömében. Hiszem, 
hogy a Jézustól tanult szeretet erőt ad a 
mindennapi munkámban.
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Ifis farsang

A Nagyerdei Cirkusz február 7-én meg-
nyitotta kapuit a gyülekezet ifjúsága 
számára. A farsangi parádén nem volt 
hiány zsonglőrökben, idomárokban, bű-
vészekben, mutatványosokban, akroba-
tákban és természetesen produkciókban. 
A játékmesterek vezényletével a 30 fős 
társaság különböző ügyességi és szellemi 
próbákon vehetett részt. A mulatságot 

szeretetvendégség követte.

Pilinszky János

Panasz

Elevenen a csillagok alá,
az éjszakák sarában eltemetve,
hallod a némaságomat?
Mintha egy égbolt madár közeledne.

Így hívogatlak szótalan:
az örök hallgatásból,
idegen egeid alól
valaha is kiásol?

Eljut hozzád a panaszom?
Hiába ostromollak?
Köröskörűl a félelem
zátonyai ragyognak.

Számíthatok rád Istenem?
Úgy vágyom közeledre,
dideregve csak hevesebb
a szerelmek szerelme!

Temess a karjaid közé,
ne adj oda a fagynak,
ha elfogy is a levegőm,
hivásom sose lankad.

Légy reszketésem öröme,
mint lombjai a fának:
adj nevet, gyönyörű nevet,
párnát a pusztulásnak. 

Vers



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
23. évfolyam 3. szám                         Megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:         11738008-20012917
Gyülekezeti honlapunk címe:          www.refnagyerdo.hu

Információ

Gyülekezeti honlapunk címe, melyen a 
Szivárvány is megtalálható: 

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

Kórházlelkészek:
Kenézy Kórház – 511-777/1943
Klinika – 319-057
Európa Rádió  –  94,4 MHz

Hírek

Felnőttek keresztelése és konfi rmációja 
lesz virágvasárnap, március 29-én a fél 11-es 
istentiszteleten.
Családi istentisztelet lesz március 29-én 
3 órától a hittanosok és családjuk számára.
Húsvét előtti bűnbánati alkalmak: 
április 2-4. 18 óra. 
Nagypéntek délelőtt fél 11-kor lesz 
istentisztelet, délután 6 órától passiós al-
kalom lesz.
Húsvétvasárnap fél 9-kor és fél 11-kor 
úrvacsorás istentiszteletet tartunk.
Húsvéthétfőn csak fél 11-kor lesz 
istentisztelet.
Az ünnepen legátus is szolgál.

Öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békes-
sége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. 

(Kol 3, 14-15.)

Imádkozzunk…

 alázatért,
 lehetőségeink megfelelő kihasználásért,
 családok egységéért,
 terhek közös hordozásáért.

"Maszkok, álarcok nélkül" – előadás, 
beszélgetés

 Az egyik 1% átutalásához Református 
Egyházunk technikai száma: 0066.

 A másik 1% átutalásához a“Nagyerdei 
Egyházközségért” Alapítvány adószáma: 
18545269-1-09.

1% + 1%


