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

   A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007/04
„Én vagyok a feltámadás és az élet”

(Jn 11:25)

Kolozsvári Tamás: Kálvária oltár, részlet, 1427. Garamszentbenedek
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Az Újvilág és régi kérdéseink (7.)

Jövőkép és az út összegzése

Egyházközségünk vezető lelkésze az Egye-
sült Államokban járt, és az ott teológiai 
ösztöndíjjal tanult Dániel fi a segítségével 
három hétig tanulmányozta 13 gyülekezet 
életét, missziós szolgálatát, meglátogatva 
10 különböző istentiszteletet, és konzultáci-
ót folytatott 11 gyülekezet vezetőivel. Most 
cikksorozatban osztja meg, az általános 
bevezető után, 6 témakörbe sűrítve tapasz-
talatainak egy részét olvasóinkkal. (Szerk.) 

Hazai egyházi életünk veszélye az esemé-
nyek által való sodortatás, és a csak múltba 
nézés, a hagyományok minden áron való 
őrzése. Egy gyorsan változó világban 
mindez olykor az önkéntes bezárkózást 
és a mai emberektől való elszigetelődést 
is eredményezheti.
Az amerikai testvérekkel folytatott kon-
zultációkon, a jövőről elhangzott elgon-
dolkoztató mondatok egy részét sorolom 
fel most.

Tanulságok:
• Az egyház az, amit csinálsz, és nem az, 
ami vagy.
• A gyülekezet az adott helyre legyen 
kitalálva és speciálisan kialakítva, bár az 
evangélium mindig ugyanaz.
• A látás olyan jövőkép, amely szen-
vedélyre gyújt. Több gyülekezetben a 
„látás estjén” ismertetik ezt az irányt és 
az időszerű hangsúlyokat.
• A gyülekezet által meghatározott vízió 
minden részletére legyen részletes stra-
tégiájuk, pl. elérni, tanítani, közösséget 
ápolni, kiküldeni.
• Mindig vissza kell mennie a gyülekezet-
nek az alapértékeihez, és amik nem szol-

gálják azokat, el kell hagyatni a tagokkal, 
de ez néha nem könnyű.
• A vezető lelkész teológiai látása, lelki-
sége gyülekezetformáló hatású.
• Az erőltetett amerikai sikerorientált-
ságot az egyháznak segítenie kell, újabb 
bűntudat generálása nélkül feloldani.
• A kizárólagos programorientáltságnak 
és a mindenáron való növekedés mítoszá-
nak vannak veszélyei is.
• A világ fele újra városlakó, mint a ke-
resztyénség kezdetén is volt, ebből le kell 
vonnunk a missziói tanulságokat is.
• A nagyvárosokban számolni kell azzal, 
hogy a gyülekezet jelentős részének más 
felekezeti háttere van (vagy semmilyen 
sincs). Ez azonban nagy lehetőség és 
kihívás is.

• Jelenleg a legfontosabb a misszióban a 
migrációs mozgások követése.
• Nem a gyülekezet mérete, létszáma a 
fontos, hanem, hogy meddig van közös-
ségi élet a nagy gyülekezetben.
• Új gyülekezet alapítása fontos missziói 
cél lehet egy bizonyos méret után.
• A „lentről felfelé” missziós modellben 
inkább kapcsolatokról, életkérdésekről, az 
emberek gondolatairól van szó, és azután 
lesz program is.

Merre tovább?
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Az Újvilág és régi kérdéseink (7.)

• A „fentről lefelé” missziós modell elő-
ször programot ad, de azt kevésbé érzik 
az emberek sajátjuknak. 
• A missziós modellek inkább gondolko-
dás, mint felekezet függőek.
• Meg kell erősíteni a gyülekezetek tagja-
it abban, hogy küldetésük elsősorban nem 
kulturális, hanem evangéliumi.

Az út összegzése:
• Hasznos volt másfél évtized intenzív 
nagyerdei szolgálata után kimozdulni, és 
körülnézni a külföldi nagyvárosok gyüle-
kezeteiben is.
• Elgondolkoztató volt missziói koncep-
ciónk, gyülekezetépítésünk, zeneiségünk, 
közösségépítésünk, istentiszteletünk és 
más területek nemzetközi összehasonlí-
tása.
• Segített, önmagunkat kicsit kívülről is 
látva, jobban megbecsülni magyar, refor-
mátus, nagyerdei értékeinket.
• Megerősítés volt mindabban, amit eddig 
már mi is hasonlóképpen gyakorolunk.
• Ötleteket adott számunkra épületeink 
bővítéséhez is.
• Bátorítást adott a még szokatlannak 
tűnő utak, módszerek némelyikének 
adoptálására.
• Lehetőséget adott a különböző kegyes-

ségi stílusok gyülekezeti szintű tanulmá-
nyozására is.
• Elfogulatlanul is vizsgálódhattunk, 
mint kívülről, részben más kultúrából 
érkezettek.
• Hosszú távú áldás a mintegy kétszáz 
oldalnyi jegyzetem tartalmának, és a több 
száz fotónak fokozatos hasznosítása.
• Gyümölcsöző a következő lelkész gene-
rációnak is, mert Dániel fi am ösztöndíjas 
tanulmányait ilyen széles kitekintéssel 
fejezhette be.

Köszönet az út szervezéséért, tolmácso-
lásért Püski Dánielnek, a befogadásért, 
szállásért Dr. Kocsis Attilának, Gary 
Lichtenheldnek, valamint Deák Fogarasi 
Anita egykori segédlelkészünknek és 
családtagjaiknak, a segítségért Rodney de 
Rondenek. Köszönet Presbitériumunknak 
az anyagi és erkölcsi támogatásért, és 
az itthoniaknak a szolgálatokban való 
helytállásért. Köszönet minden amerikai 
és hazai testvérünk segítségéért és imád-
ságáért.
A három hét tapasztalatait az évek során 
tegye az egyház Ura áldássá gyülekeze-
tünkben.  (Vége)

Püski Lajos

Fogarasi Anita és lánya Veronika

Kocsis Attila és felesége Anikó



4

Olvasandó: János 11,1-26
„ÉN  VAGYOK  A  FELTÁMADÁS  ÉS  AZ  ÉLET”

Hallatlanul izgalmas és érdekes az a be-
szélgetés, amely Márta és Jézus között 
történik. Márta szinte számon kéri Jézust, 
amikor így szól hozzá: Uram, ha itt lettél 
volna, nem halt volna meg a testvérem. 
Ekkor Jézus a reménység nagy üzenetét 
szólaltatja meg: Feltámad a Te testvéred. 
Márta ezután megvallja hitét, amikor így 
szól: tudom, hogy feltámad a feltáma-
dáskor. Jézus válasza itt lesz hallatlanul 
izgalmas és merész: Én vagyok a feltá-
madás és az élet. Mit is jelent a Márta 
kérdésére adott válasz? Márta megvallja 
minden zsidó ember hitét: a feltámadás 
majd a napok végén fog elérkezni. Addig 
a halottak pihennek, de majd a történelem 
végén Isten be fog avatkozni a világ és 
az ember életébe, és legyőzi a halált. Ez 
a hit a re ménységet kitolja felfoghatatlan 
távolságba, olyan messzire, hogy ez szin te 
semmi vigasztalót sem ad már.
Jézus megütközik ezzel a hittel, és azt 
vallja, hogy a feltámadás nem a napok 
végén történik, hanem ezt ő behozta a je-
lenbe. Előre hozta a halot tak feltámadását, 

és a feltámadás erőit az ember és a világ 
életében érvé nyesíti. Ez széttör minden 
eddigi elképzelést, ahogyan gondolkozunk 
a halálról, az életről és a feltámadásról. 
Kiderül, hogy a feltámadás valósá gával 
nem akkor fogunk találkozni, amikor majd 
a halálba belépünk, ha nem már itt az élet-
ben. És így mindennél hatalmasabb isteni 
ajándék az, amit Jézusban kapunk. Nem 
kell várni arra, hogy a feltámadás majd az 
életünket birtokba vegye, hanem Jézus azt 
ígéri nekünk, hogy ez megtörténik, már 
most életünk során. És erre az ígéretre 
pecsét az ő feltámadása. Innen tudjuk, 
hogy ez az ígéret igaz. Ha ő Feltámadott 
Urunk, akkor éle tünkbe befogadva már 
most, a jelenben elkezdődik bennünk 
a feltámadás. Ez Jézushoz van kötve, a 
benne való hithez, az ő nevéhez. Jézusban 
hin ni, a Feltámadottban hinni valóban cso-
dálatos. Ezt ki kell próbálni, és át kell élni, 
ahogyan Márta átélte, és megtapasztalta 
Jézus szavainak az ígé retét és ígéretének 
az igazságát.

Szathmáry Sándor 
(forrás: Ünnep-naptár)

MEGHÍVÓ SZÜLŐI KONFERENCIÁRA

Anya kimenője – újra

2007. április 14. szombat 9:30-16:00 órakor
a Nagyerdei Református Gyülekezetben

Egy kellemes nap: színpadi jelenet, zene és két amerikai előadó, akik arról beszélnek, hogy 
miként tölthetjük be még felkészültebben életünk legfontosabb hivatását: szülői szerepünket.

Julie Barnhill: Anya mindjárt robban! – Segítség haraggal küszködő anyák számára
Suzie Eller: Mit tehetünk (és mit ne!), hogy tinédzser gyermekünk Jézus követője legyen?

Részvételi díj: nincs      Szeretetvendégség lesz      Gyerekfelügyeletet nem szervezünk   
 Hozd a barátnődet is! 
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Kitekintő

A Szivárvány szerkesztősége és a presbité-
rium tájékoztatási bizottsága a gyülekezet 
elnökségének támogatásával, új rovattal 
kívánja bővíteni gyülekezeti újságunkat. A 
Szivárvány már címében is alapértékként 
vállalja fel a keresztyén élet sokszínűsé-
gének bemutatását.
Tudjuk, hogy a hit érvényessége nem 
szűnik meg a templom kapujában. Hisz-
szük, hogy nemzeti, európai és globális 
sorskérdéseinkben is érvényes válaszra, 
biztos útmutatásra lelhetünk a Szentírás 
talaján állva. Olyan jelenségek, társa-
dalmi folyamatok keresztyén szempontú 
elemzését, értékelését tervezzük, amelyek 
valamennyiünket foglalkoztatnak, mind-
nyájunkra hatnak. 
Olyan testvéreket kértünk meg, hogy egy-
egy témakörben fejtsék ki gondolataikat, 
akik hívő emberek, és egyben az adott 
területnek is alapos ismerői. Véleményük 
nem csupán a kívülállóé. 
Következő számainkban tervezzük írások 
megjelentetését az egészségügyről, szen-
vedélybetegségekről, lelki zavarokról, de-
vianciákról, gyülekezetünk gazdasági kör-
nyezetéről, olvasási szokásainkról vagy 
éppen a zenei ízlést formáló mechaniz-

musokról, gazdagságról, szegénységről.
„Ma a világ azt követeli a keresztyénség-
től, hogy ne keltsen sehol nyugtalanságot. 
Legyen megértéssel minden iránt, ami 
a világban van, és tűrje el békességben 
még a legképtelenebb jelenségeket is. (…) 
A keresztyén egyházat ma a legtöbben 
kedves arcú gyereknek nézik, akinek min-
denki megsimogatja az arcát, de amikor 
komoly kérdések megbeszélése van soron, 
nem hallgat senki a szavára.”- írta 1940 
januárjában Ordass Lajos evangélikus 
püspök. Azóta eltelt 67 év, és a helyzet 
annyiban változott, hogy ma már nem kell 
kötelességszerűen simogatni az egyházat. 
Sokan inkább belerúgnának. Száműznék a 
múltba, bezárnák a templom kapuin belül-
re. Pedig a keresztyén élet nagyobb része a 
falakon kívül zajlik. Nem igaz, hogy hinni 
a templomban kell. Hinni Istenben érde-
mes, mégpedig attól függetlenül, hogy ép-
pen hol is tartózkodunk. Ha keresztyének 
vagyunk, akkor mindenütt azok vagyunk. 
Munkahelyen, otthon, baráti társaságban 
vagy a pihenés, kikapcsolódás órái alatt. 
A világban élünk. Nem a világ szerint, de 
a világban. Ezért szükséges gyülekezeti 
újságunkban is a kitekintés.

Hodossi Sándor

Pilinszky János: Harmadnapon 

Vendégünk volt a Partium Keresztyén Egyetem vegyes-
kara Nagyváradról és a Debreceni Kollégiumi Kántus

És fölzúgnak a hamuszín egek, 
hajnalfele a ravensbrücki fák. 
És megérzik a fényt a gyökerek. 
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok, 
és megszünhetett dobogni szíve – 
Harmadnapra legyõzte a halált. 
Et resurrexit tertia die.
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Retro-party ifiseknek
Március 3-án, szombaton a ’70-es, ’80-as 
évek stílusában szerveztünk programot 
a fi ataloknak. Legtöbben nem éltek 
még akkor, így igyekeztünk mindent 
úgy szervezni, hogy egy kis betekintést 
nyújthassunk ezekbe az évtizedekbe. 
Erre a korra jellemző ételeket szolgáltunk 
fel: szendvics mellett dunakavicsot, 
zizit, burgonyaszirmot; de a listáról a 
Traubiszóda, Kojak-nyalóka, télifagyi és 
gömbrágó sem hiányozhatott. A tombolán 
pöttyös könyvet, képregényt, autós 
újságot, divatmagazint és a gyülekezeti 
tagok által gyűjtött régi tárgyakat lehetett 
nyerni. A kor reklámjaiból és zenéjéből 
készített vetélkedő sok mulatságos percet 
szerzett a fi ataloknak, akárcsak a tánc a 
discofényben. 

Csinády Melinda

…Három nap egy házért…

címmel adománygyűjtést szerveztek az 
egyetemi gyülekezetek március 26-28-ig 
a Dobozi lakótelepen a közelmúltban ki-
égett tízemeletes panelház károsultjainak 
megsegítésére. 
Gyülekezetünk fi ataljai készítették a lepe-
dőkre festett tájékoztatókat, és részt vettek 
a több ezer szórólap fénymásolásában és 
kiosztásában is. 

Csinády Melinda

Vetélkedő

Jókedv

Tánc
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Gyerekeknek

„BÉKESSÉG NEKTEK!”

Azon az egykori nagypénteken, amikor 
Jézust keresztre feszítették, tanítványai 
nagyon elbúsultak. Össze voltak zava-
rodva, nem értették, hogy hogyan lehet 
az, hogy Mesterük meghalt. Azt hitték, 
hogy Jézus földi hatalmat nyer, és Ő lesz a 
vezető. De nem így történt. Jézus meghalt 
a kereszten, és holttestét egy sírboltba he-
lyezték el. A tanítványok ijedten húzódtak 
be házukba, és tanakodtak a történteken. 
Egyszer csak megállt előttük maga Jézus, 
és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” 
A tanítványok, ha lehet, erre még jobban 
megijedtek, nem hittek a szemüknek, azt 
se tudták, hogy sírjanak vagy nevessenek. 
Jézus türelmes volt hozzájuk, és megen-

Rejtvény:

A bal oldalon bibliai személyek nevét találod, a jobb oldalon olyan mondatokat, 
amelyek ezeket a személyeket jellemzik. De a nevek és a tulajdonságok össze vannak 
keverve. Keresd meg a nevekhez tarozó jellemzőket, és kösd össze az összetartozókat 
egy vonallal!

RUTH   Azt álmodta, hogy egy létra emelkedik a magasba, és azon
   angyalok járnak le és fel.

JÓZSEF  12 hónapig szépítették mirhaolajjal, balzsamokkal és más
   szépítőszerekkel.

DÁVID  Nagyon szerette az anyósát, és vele tartott még azután is, 
   hogy házastársa meghalt.

ESZTER  Egy óriás termetű hadvezérrel vívott sikeres párviadalt.

MÁRTA  Azt álmodta, hogy testvérei kévéi leborultak az övé előtt.

JÁKÓB  Panaszkodott Jézusnak, hogy testvére nem segít neki. 

gedte, hogy megtapogassák a testét, hogy 
érezzék, tényleg Ő az, sőt megmutatta 
nekik a sebeit, amelyeket a keresztre 
szegezéssel ejtettek rajta. Aztán ennivalót 
kért, hogy még jobban megértesse velük, 
hogy élő személy, és valóban feltámadt 
a halálból. Aztán elmagyarázta, hogy mi 
történt. Ahogy már halála előtt is, előre 
megmondta nekik, csak akkor még nem 
értették meg, az emberiség bűnei miatt 
kellett szenvednie és meghalnia. Értünk, 
miattunk és helyettünk. Feltámadása pedig 
győzelem a halál felett. Jézus ma is él, 
ma is kínálja a bűnbocsánatot és a tőle 
megújult életet. Ma is így köszön ránk: 
„Békesség nektek!” 

Gellénné Kálmánchey Márta



„…megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét!”
(Ef. 3,19)

Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele
4032 Debrecen, Bolyai u. 25.   Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos   Tördelés: Bene Lászlóné
Nyomda:   REXPO Kft.            Készült 500 példányban
15. évfolyam 4. szám, megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:         11738008-20012917

(vasárnaponként 5 órakor) 

Ápr. 8. Kántor Balázs és Karasszon 
Dénes gordonkázik.
Ápr. 15. Farkas Aliz orgonál.
Ápr. 22. Fekete Nándor orgonál.
Ápr. 29. Koroknai Anikó orgonál.
Máj. 6. Domány Rita orgonál és Richter 
Edit zongorázik.

Zenés áhítat

Gyülekezeti honlapunk címe, melyen a 
Szivárvány is megtalálható: 

www.refnagyerdo.hu

Kórházlelkészek:
Kenézy Kórház – 511-777/1943
Klinika – 411-600/4978 (üzenetrögzítős)
Méliusz Református Rádió – 88 MHz-en 
URH sávban városon belül 

Információ

Hírek

 Húsvétvasárnap délelőtt fél 9-kor és 
fél 11-kor úrvacsorás istentisztelet lesz, 
délután 5 órakor zenés áhítat.

 Húsvéthétfőn csak fél 11-kor lesz is-
tentisztelet keresztelésekkel. Az ünnepen 
Moldván Edit ifi sünk is szolgál, mint legátus.

 Szülői konferencia ápr. 14-én, részletek 
olvashatók a meghívón, lásd a 4. oldalon.

 Filmklub ápr. 28-án szombaton 5 
órától a gyülekezeti teremben. A Szelíd 
motorosok című fi lm kerül vetítésre. A 
beszélgetést Kerti Péter vezeti.

 Családi istentisztelet kivételesen május 
6-án délután 3 órakor lesz az önkormányzati 
iskolába járó hittanosoknak és szüleiknek.

 Ifjúsági nap május 12-én – részleteket  
a honlapon és szórólapokon közöljük.

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

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

 a keresztyén szülőkért,
 fi ataljaink megtéréséért,
 épületeink bővítéséért.

1% + 1%

Imádkozzunk…

Áldott húsvéti ünnepeket 
kívánunk minden kedves 

olvasónknak!


