
   A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

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

2021/2

Jubilánsok köszöntése február 14-én, vasárnap 10:30-kor

További programjaink online formában lesznek elérhetőek 

„Ezerszer is igen!”
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Egyházi választásokról

Szeretettel tájékoztatjuk a kedves Testvé-
reket, hogy az egyházi választások után 
megalakult az új ciklusra a Debreceni Re-
formátus Egyházmegye és megválasztotta 
különböző tisztségviselőit.

Azt már bizonyára mindenki tudja, hogy 
a Debreceni Református Egyházmegye új 
esperese Hadházi Tamás nagylétai lelki-
pásztor, gondnoka pedig Szilágyi János 
az Árpád téri Református Egyházközség 
gondnoka lett. Az egyházmegyei tanácso-
sok közé pedig Kerti Péter gondnokunkat 
is megválasztották.

Az bizonyára mindenki előtt ismert, hogy 
a presbitériumok a Tiszántúli Református 
Egyházkerület püspökének újra dr. Fekete 
Károly püspököt választották meg. 
Az egyházkerület főgondnokának Molnár 
Jánost, a Berekfürdői Megbékélés Háza 
igazgatóját választották.

Január végén megalakult az új 6 éves cik-
lusra a Tiszántúli Református Egyházke-
rület is és megválasztotta tisztségviselőit.
Ezek közül gyülekezetünket érintik a 
következők:
– Dr. Gonda Lászlót, gyülekezetünk tagját, 
a Hittudományi Egyetem tanárát egyház-
kerületi főtanácsosnak választották meg.
– Dr. Fazakas Gergely Tamás nagyerdei 
presbitert egyházkerületi világi főjegyző-
nek, vagyis az egyházkerületi főgondnok 
helyettesének választották.
– Püski Lajos lelkészünket a közgyűlés 
az Egyházkerület lelkészi főjegyzőjének, 
azaz püspökhelyettesnek választotta meg.
Isten áldása legyen a megválasztott tiszt-
ségviselőkön! Hordozzuk ezen szolgála-
taikat is imádságunkban!  (Szerk.)

Január közepén presbitériumunk vendége 
volt  Dr. Fekete Károly püspök úr.

Az Egyházkerületi Közgyűlést tíz helyszínen, 
egy időpontban tartották meg.

Püspök úr az Egyházkerület alakuló 
új, hat éves ciklusával kapcsolatosan 
előterjesztette azt a javaslatát, mely sze-
rint Püski Lajos nagyerdei lelkipásztort 
szeretné jelölni lelkészi főjegyzőnek az 
Egyházkerület számára. A presbitérium 
megismerve püspök úr missziói indokait, 
javaslatát elfogadta.

(Fotó:  Barcza J.)
Eskütétel
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Az Egyetemes Imahétről

Az Egyetemes Imahét debreceni alkalmait 
is befolyásolták a járványveszély miatti 
korlátozó szabályok. Ezért mindhárom, 
református házigazdájú alkalmat idén a 
Református Nagytemplomban tartottuk. 
Az imahét főcíme: „Maradjatok meg sze-
retetben,... és sok gyümölcsöt teremtek.” 
(Ján 15,5-9). A kedd esti imaközösség 
szolgálatát gyülekezetünk végezte. Az ott 
elhangzott alábbi három imádsággal mi 
is bekapcsolódhatunk ebbe a világméretű 
közös magasztalásba és könyörgésbe.

1. Imádság:

Mennyei Édes Atyánk a Jézus Krisztusban!

Magasztalunk teremtett világodért, azo-
kért a csodákért, amelyek még a mi rom-
bolásaink ellenére is látszanak. 
A csodákért a természetben. A csodákért 
a családokban. A csodákért a gyülekeze-
tekben, plébániákon, keresztyén közös-
ségekben. 
Magasztalunk Téged, Uram, a gyógyulá-
sokért. A bölcs orvosokért, a gondoskodó 
ápolókért, a kórtermek takarítóiért, vigasz-
taló lelkészekért és türelmes tanárokért, 
fáradhatatlan ételfutárokért és sofőrökért, 
vagyis a remény ama felcsillanásaiért, 
amelyeket most, a járvány idején adsz 
sokaknak. 
Dicsőítünk, Urunk, a hozzánk Krisztusban 
lehajló szeretetedért. Dicsőítünk azért, mert 
vigasztaló Isten vagy, s megkönyörülsz 
rajtunk, elcsüggedőkön. Rajtunk, gyá-
szolókon. Rajtunk, reményt vesztetteken.
Dicsőítünk, mert kegyelmes Isten vagy, 
aki megbocsátasz nekünk, bűneink, en-
gedetlenségünk, haragunk, gonoszságunk, 
megbízhatatlanságunk ellenére.

Dicsőítünk, mert meghallgatod bűnbána-
tunkat, ha hívőként, ha egyháztagokként 
álszentek vagyunk, ha anyagi vagy erköl-
csi szempontból megbízhatatlanok, vagy 
ha a rövidtávú gazdasági vagy politikai 
előnyöket vesszük fi gyelembe.

Ezért, Urunk, különösen is hálásak vagyunk 
Neked, hogy Te türelmesen vársz ránk. 
Vársz ránk, hogy akarjunk gyümölcsöt 
teremni, hogy ne kelljen még lemetszened 
a nem termő szőlővesszőket.
Vársz ránk, hogy zörgessünk, mert Te ki 
akarod számunkra nyitni az ajtódat. 
Vársz ránk, hogy mi is feléd lépkedjünk 
és veled kívánjunk egyesülni, hiszen Te 
indultál el hozzánk először.
De akkor is vársz ránk, ha mi nagyszájú 
keresztyénként azt gondoljuk, hogy na-
gyon is közel vagyunk a tűzhöz. Pedig Te 
jól tudod, hogy sokszor inkább visszaélünk 
azzal a helyzettel, ami megadatott nekünk, 
azzal a felelősséggel, amit ránk ruháztál.
Kérjük a Szentlelked erejét, tisztíts meg 
minket, farizeus keresztyéneket, e vétekből.
Kérünk, Urunk, adj őszinte imádságot 
a szívünkbe és a szánkra, hogy ezen az 
imahéten különösen is felvállalhassuk a 
hozzád könyörgés felelősségét.
Urunk, kérünk, hogy a kitartó, megbocsátó 
szereteted intsen minket is nagyobb szere-
tetre. Buzdítson minket arra, hogy megtér-
jünk hozzád. Vagy arra, hogy nagyobb ki-
tartással haladjunk a megszentelődés útján.
Könyörgünk, Istenünk, adj nekünk erőt, 
hogy megmaradhassunk a te szereteted-
ben, s hogy így teremjünk gyümölcsöt.
Így kérünk, Urunk, a ránk bízottakért a 
gyülekezeteinkben, plébániáinkon, ke-
resztyén közösségeinkben; a családunk-
ban és a munkahelyünkön: hadd tudjuk 
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hitelesen és valódi alázattal tovább sugá-
rozni a ránk áradó szeretetedet, erődet és 
békességedet. 
Hálát adunk Neked, hogy hatalmadban áll 
képessé tenni minket minderre. Még akkor 
is, ha máskülönben bennünk sok a szere-
tetlenség, a gyöngeség és a békétlenség.
Hálát adunk Neked, hogy képes vagy 
minket nyugalommal eltölteni, s lehetővé 
tenni nekünk, hogy nyugalmat sugároz-
zunk. Pedig mi nagyon is aggodalmasak 
és nyugtalanok vagyunk. Különösen a 
mostani járványhelyzetben, társadalmi és 
anyagi, hitbéli és politikai megosztottság-
ban, kiszolgáltatva mindenféle hatalmak-
nak és hatalmaskodóknak.
De hálát adunk Neked, hogy a felelős-
ségünkre is rá tudsz mutatni. Megfelelő 
látást adsz számunkra felismerni, hogy 
sokszor a Te halk hangod rajtunk keresztül 
is erőt tud sugározni, másokat is remény-
nyel eltölteni.

Köszönjük, Urunk, a nyugalmadat, 
amellyel a háborgó tengeren is bíztatsz 
minket: „Ne féljetek!” Köszönjük neked, 
hogy mindezt a kishitűségünk ellenére is 
meg tudod cselekedni velünk. Adj ehhez 
nekünk hitet, türelmet és állhatatosságot!

Áldd meg, Szentséges Istenünk, a hozzád 
imádkozókat itt, a templomban; az ottho-
naikban könyörgőket; a betegágyaikon 
Hozzád fordulókat; valamint különösen 
azokat, akiknek nincs hajlék a fejük felett, 
és úgy fohászkodnak hozzád.
Hálás szívvel köszönjük, Mennyei Atyánk, 
hogy ígéreted szerint meghallgatsz min-
ket, ezért most is Krisztus nevében kérünk. 
Ámen!

Fazakas Gergely

2. Imádság melyet a gyülekezet a kivetí-
tőről hangosan olvasva együtt mondott:

Hálát adunk Istenünk, hogy kegyelmedből 
mindannyian mennyei Atyánknak szólít-
hatunk téged.
Megvalljuk Urunk, hogy mégsem te-
kintettünk mindig testvérként egymásra 
gyülekezetünkben.
Bocsásd meg előítéleteinket, egymás háta 
mögött mondott szeretetlen szavainkat.
Bocsásd meg, hogy gyakran még annyira 
sem szerettük egymást, ahogyan önma-
gunkat szeretjük.
Lelkeddel segíts meg, hogy a tőled kapott 
szeretetet bátran árasszuk testvéreink felé.
Odaszánjuk magunkat  arra, hogy életün-
kön át áradhasson a te szereteted és így 
legyünk sebeket gyógyító, országodat 
építő közösséggé.
Segíts Urunk, hogy gyülekezeteink, mint 
egy test tagjai, az egymás iránti szeretet 
cselekedeteivel hirdessék ebben a világ-
ban a te kegyelmedet. Ámen.

3. Imádság: 

Magasztalunk Urunk, hogy  a világ kez-
detétől annak végezetéig, az egész emberi 
nemzetségből Szentlelked és igéd által, az 
igaz hitben megegyező, örök életre kivá-
lasztott gyülekezetet gyűjtesz magadnak, 
ezt oltalmazod és megtartod. 
Hittel valljuk, hogy ennek a gyülekezet-
nek mi is élő tagjai vagyunk és azok is 
maradunk.

Magasztalunk néped sokszínű közössé-
gért.
De kérünk bocsásd meg nekünk, amikor 
nem Krisztus és nem a teljes Szentírás 
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van felekezeteink tanításának, életének 
középpontjában, hanem oda betolakodhat-
nak más emberi vallásos hagyományok is.
Segíts, hogy Krisztushoz és az igéhez 
közeledve, közelebb kerüljünk egymás-
hoz is.
Segíts Urunk felismerni a másik keresz-
tyén felekezetben is azt, ami Lelked és 
igéd szerint való. 
Támogass az engedelmesség lelkével, 
hogy a különböző felekezetek közössé-
gében élve, mégis a Krisztusban egy test 
tagjaiként megbecsüljük és szeressük 
egymást.
Odaszánjuk magunkat a közös szolgálatra, 
hogy az egy test tagjaiként szeretetben jár-
va országod építésére, sokak megtérésére 
és így nemzetünk javára legyünk.
Ámen.   

Püski Lajos

Életképek 2020-ból
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Tábor meghirdetése Vers

A Rákóczi szövetségtől 

kapott  visszajelzés 

szerint a 

Többgenerációs Többgenerációs 

nagytáborunk nagytáborunk 

2021. június 28-július 4.2021. június 28-július 4.
 

között  lehet. 

A részletekről a szerző-

déskötés után tudunk 

tájékoztatást adni!

ADD A KEZED!

Neked küldöm e néhány sort,
És várlak mint tiszta kort.
Kit látva látlak: ember felett,

Add a kezed!
Ki, mint a repülő madár
Átsuhansz az érő határ
Felett, s lenézel a tájra,

Mosolyogva.
Ki, mint a kelő szellő
Elszalad az érő szőlő
Mellett, és tova tűnik, 

Megelégszik.
Neked küldöm e néhány sort
És várlak mint tiszta kort.
Vágyva várlak: ember felett.

Add a kezed! 
Ötvös László

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 250 példányban

29. évfolyam 2. szám                         Megjelenik havonta

Egyházközségünk számlaszáma:         11738008-20012917

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