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Házasság hete 2022. február 18-20.

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

Hálaadás 2021-ért

Szeretetből és örömmel

(folytatás)

Gyülekezetünkben a járványveszély miatt nemcsak az egyházfenntartói járulék,
hanem a missziói számadatok is alacsonyabbak voltak, mint a korábbi években.
A 37 megkeresztelt közül hárman voltak
felnőttek. A 22 konﬁrmált közül pedig 6
felnőtt is csatlakozott gyülekezetünkhöz.
Házasságkötésére 14 pár kérte Isten áldását. Isten igéje hirdettetett vigasztalásul
60 temetésen.
A területünk sok ezer lakosa közül mintegy 750 család (közel 2100 lélek) vállalt
részt anyagilag is egyházfenntartói járulékának éves beﬁzetésével gyülekezetünk
szolgálatából.
Köszönjük mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk egyik 1%-át a „Nagyerdei Egyházközségért” közhasznú alapítvány javára ajánlották fel, és azoknak is
akik adójuk másik 1%-át a Magyarországi
Református Egyház javára ajánlották fel,
és így segítették közös szolgálatunkat.
Gyülekezetünk – a hitoktatói óradíjakat
leszámítva – lényegileg csak tagjainak
egyházfenntartói járulékából, perselypénzéből és adományából, valamint sokak
önkéntes munkájával végezte sokrétű
szolgálatát.
Fáradozzunk együtt azon, hogy régi és
újabb gyülekezeti tagjaink otthon érezzék
magukat közösségünkben.
A járványveszély csendesedésével munkálkodjunk együtt azon, hogy újra öszszegyűjtsük gyülekezetünkbe a most
még – reméljük csak óvatosságból – távol
maradozókat.
Szeretnénk folytatni az evangélium hirdetését, és keressük az új utakat, módszereket
is. Tartsuk meg mindenben a szeretetet és
a lényegi dolgokban a testvéri egyetértést.
Püski Lajos

Akinek szívét megragadta már az Úr kegyelmes szeretete, az hálából készségesen
enged a zsoltáros bátorító szavának: „Szolgáljatok az Úrnak örömmel”. (Zsolt 100,2)
Gyülekezetünk sokrétű misszióját az egyházfenntartói járulékok, perselypénzek,
céladományok és a különböző önkéntes
szolgálatok által tudja végezni.
A nagytáborunk utolsó estéjén a táborgyertyán felolvasom a különböző szolgálati területeket, amelyek által jöhetett létre
a tábor, kérve, hogy az érintettek álljanak
fel. Sokakat megragadott és hálára indított már ez az esemény, amikor nagyon
sokan felálltak.
Presbitériumunk a közelmúltban foglalkozott az önkéntes szolgálatok motivációjával, céljával, sokféle formájával,
egyént és gyülekezetet építő, valamint
bizonyságtevő hatásával. Készítettünk egy
hozzávetőleges összesítést, mely szerint
egy esztendő folyamán kb. 10.000 munkaórányi önkéntes szolgálattal járulnak
hozzá tagjaink közösségünk életéhez.
Ezeket a szolgálatokat egyébként 5 teljes
munkaidőben foglalkoztatott személy
tudná elvégezni.
Bátorításul de a teljesség igénye nélkül,
és kicsit tömörítve most több mint 60
önkéntes szolgálati területet sorolok fel:
Presbiteri-bizottságszolgálatok, gyermekiﬁ-felnőtt csoportok vezetése, kórus, zenekar, zenei szolgálatok, igeolvasás- imádság, jelenetek-versek-bizonyságtételek,
énekek előkészítése vetítésre, stúdió,
könyvtár, iratterjesztés, ajtónálló fogadás.
Nagytáborban sokféle szolgálat, vakációs
gyerekhét. gyermekfelügyelet.
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Szeretetből és örömmel

„Szolgáljatok az Úrnak…”
Zsoltárok 100,2

Honlap, rendszergazda, szerkesztőség,
cikkírás, szivárvány tördelés, szivárvány
szállítás, címzés.
Úrasztali jegyek beszerzése, úrvacsorai
segítés, úrasztali virág.
Perselyszámolás, anyakönyvezés, számvizsgálás, alapítvány.
Hivatali, szervezési segítés, karácsonyi
gyerekcsomag.
Egészségügyi segítés, beteglátogatás,
kórházi kántálás, hajléktalanfőzés.
Teaház, ﬁlmklub, utcamisszió, internetes
imakör, házasság hete, összetartozás napja, gyülekezeti piknik, kirándulásszervezés, előadások, hívogatás.
Nagytakarítás kint-bent, karbantartás,
kertgondozás, pályagondozás, karácsonyfa állítás, templomdíszítés, műszaki munkák, fotózás.
Alkalmi és a gyülekezet határain túli
szolgálatok...

Szép feladat
2008-ban édesanyámmal együtt csatlakoztunk a gyermekek közötti szolgálathoz
a vasárnapi fél kilences gyermekórákon.
Ekkor még nagyon kicsinek és alkalmatlannak éreztem magam erre a feladatra,
de az Úr indíttatására hittel belekezdtem.
Eleinte csak bementünk egy-egy gyermekórára, és megnéztük hogyan is zajlik
ez a szolgálat. És minél több szolgálóhoz
mentünk be, annál inkább megmutatta az
Úr annak sokszínűségét, hogyan tud Ő
egyedi módon használni különböző lelkes
embereket ebben a nagyszerű szolgálatban
(Gabi néni, Saci néni, Ildikó néni).
Nagyon sokat tanultam az óralátogatásokból. Majd elkezdtünk szolgálni.
Menetközben maga Isten vezetett, tanított, és tett alkalmassá erre a csodálatos
szolgálatra az alkalmakra való felkészüléseim során, továbbá a gyakorlatban is
rengeteget tanultam a gyerekektől és a
gyerekekről. Így növekedtem hétről hétre,
hónapról hónapra, évről évre a hitemben,
Isten megismerésében, a gyermekekkel
való foglalkozásban, imaéletemben, szeretetben, elfogadásban, türelemben.

Most és a Szivárvány következő számaiban néhány szolgálati területről bizonyságtételeket olvashatunk, hogy az apostoli
tanítást jobban betölthessük: „Szeretetben
szolgáljatok egymásnak!” (Gal 5,13)
Püski Lajos
Adventi délután
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„Szolgáljatok az Úrnak…”
kel. Ebben a szolgálatban voltak és vannak alkalmi segítőink, például a kreatív
foglalkozásokon, ami nagyon nagy áldás
a gyermekeknek és nekünk is.
Ha újabb lelkes szolgálókkal bővülhetne
ez a szolgálati terület, akkor együtt még
több színt vihetnénk a felnövekvő generáció életébe.
Mindenkinek ajánljuk ezt a szolgálatot,
aki az Úr indíttatását érzi a szívében ezen
a területen, még akkor is, ha most még
nem egészen tartja magát alkalmasnak
erre a feladatra.

Miközben tanítottam, én magam is megtanultam a leckét, és tanulom folyamatosan, mert az Úr nem szűnik meg tanítani
minket.
Nem kell tanárnak, sem szakértőnek lenni,
hogy taníthassunk. Van valami sokkal fontosabb a képesítésnél: „Szeretem az Urat,
és szeretek szolgálni a gyermekek felé”,
miközben persze arra törekszünk, hogy a
legtöbbet adjuk nekik. Tanítva tanulunk,
és tanulva tanítunk egy életen át.
2013-ban egy váratlan fordulat következett be az életemben. Megházasodtam.
Olyan társat kaptam az Úrtól férjem,
Ármin személyében, aki szintén szeret
tanítani és szívügye a következő generáció. Így 2013-tól a gyermekek felé
való szolgálatban is hűséges társam lett.
Ármin egy újabb színt hozott a vasárnapi gyermekórákba apai szeretetével,
humorával, gyermekek felé való nyitottságával, határozottságával, informatikai szaktudásával, ﬁzikai erejével.
Egy vasárnapi gyermekalkalom nagyon
sokrétű: Először is korán kell felkelni (ez
sokszor nem könnyű ), mivel már ¾ 8-ra
oda kell érnünk a gyülekezetbe mindent
előkészíteni a fél kilences alkalomra.
Cipekedünk, termet rendezünk, fénymásolunk, kipakoljuk
a szükséges eszközöket a gyermekalkalomhoz, együtt
imádkozunk, énekelünk, beszélgetünk,
elmondjuk az Úr
tanítását, és együtt
kreatívkodunk, színezünk vagy játszunk a gyermekek-

Több mint egy évtizedre visszatekintve a gyermekek közötti szolgálatban,
nagyon hálás a szívünk minden egyes
alkalomért, azokért a kis életekért, lelki
gyermekekért, akikkel az Úr megajándékozott, akiket ránk bízott, és akiket
hétről hétre láthat(t)unk felcseperedni, és
akik annyi örömöt jelentenek számunkra.
Szép és fontos feladat tanítani a következő
nemzedéket a hit útjára, hiszen ők fognak
követni és felváltani bennünket ezen a csodálatos úton, a gyülekezet közösségében.
Kissné Kovács Barbara (Barbi néni) és
Kiss Ármin (Ármin bácsi)
Gyermekórások 1994-ben
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„Szolgáljatok az Úrnak…”
Hittel és szeretettel szolgálni
Hívő szülők gyermekeként természetes volt, hogy
egészen kicsi korom óta a Kádár
rendszer sűrűjében
is, minden vasárnap elmentünk, az
akkori egyetlen lehetőségre, a Nagytemplomi gyülekezet
gyermekórájára. De erről nem volt szabad
beszélnünk az iskolában!
És arról sem, hogy nyaranta Mezősasra,
majd később Berekfürdőre is elmehettünk
egy-egy hétre, ahol erősödhetett gyermeki
hitem.
Nem is csoda talán, hogy 16 évesen sikerült megtérnem, de attól még forrt a
vérem rendesen. A bűn, meg büntetést
von maga után.
A nagy kátyúmból úgy tudtam kievickélni, hogy 7 év kihagyása után elszöktem a
Bolyai utcai templom akkori ifjúsági csoportjába, amitől amúgy 2 percre laktunk.
Kormos Laci bácsi a szárnyai alá vett, és

azt mondta, ha valaki bántani mer engem,
annak baja lesz. Cserébe, szükség volna
egy kis szolgálatra…
Míg folyik az istentisztelet, párhuzamosan „gyerekmegőrzőt” kéne tartani, hogy
a szülők tudjanak nyugodtan töltekezni
Isten igéjével.
Akkoriban a gyerekórát 9-től Sárika néni
(Karasszon Dezsőné) tartotta, 10 órakor
kezdődött az istentisztelet.
Ez a kérés balzsam volt a vérző lelkemnek.
Egyből énekeltünk, bibliai történeteket
vettünk. Élveztem, szerettem.
Tele voltam emlékekkel, élményekkel,
melyeket gyermekként éltem át.
Hadd legyen másnak is olyan jó, mint
nekem volt kisgyermekként!
És még ma is ez a tűz ég bennem. 28 éves
korom óta, vasárnaponként a fél 11-esen…
A nyaranta megrendezésre kerülő gyermekhéten sokat segítenek a szolgálatban
mezősasi emlékeim.
A munka sok, a munkás kevés!
De jó is, hogy a testvéreim Gabi és Györgyi is hasonlóan gondolkoznak.
Kristófné Máthé Ildikó

Gyermekóra 2021-ben
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„Szolgáljatok az Úrnak…”
Isten bátorított

Szarvasné Joó
Anikó

Hatalmas segítség
volt ötgyermekes
szülőkként, hogy
míg férjemmel az
istentiszteleten veszünk részt, addig
a gyermekeink gyerekórán lehetnek.
Egyre erőteljesebben motoszkált bennem az az érzés,
hogy családunkkal már 12 éve járunk a
Nagyerdei Gyülekezetbe, ahol nagyon
jól érezzük magunkat, sok tanítást, lelki
feltöltődést, szeretetet kapunk, de én alig
adok valamit…
A gyermekeink már nem annyira kicsik,
s a szívem már kész volt a szolgálatra.
Ebben több bibliai ige is megerősített.
Édesanyám hirtelen halála adta meg a
kezdő lökést. Sokan emlékeznek még rá: a
mindenki „Cili mamájára”, aki elsősorban
vasárnaponként Ildikóval párhuzamosan a
nagyobb gyerekeknek tartott gyermekórát.
Hirtelen elvesztése a gyülekezet számára
is nagy űrt hagyott maga után.
Jeleztem lelkésznőnknek, Juditnak, hogy
a nyári táborokban szívesen vállalnék
édesanyám helyett gyermekszolgálatot.
A válasz az volt, hogy jó, de jelenleg a
legfontosabb a vasárnapi gyermekóra
tartása lenne…
Remegő szívvel vállaltam el. Alkalmatlannak éreztem magam erre a feladatra,
de a szükség kényszerített, Isten bátorított.
Sok pozitív visszajelzést kaptam a gyerekektől, szülőktől, lelkészeinktől.
Hálás vagyok Istennek, hogy 17 éve folyamatosan alkalmassá tesz a szolgálatra.

Bollmanné Máthé
Györgyi
Az átrium megépítése óta a gyerekek
családjaikkal részt vesznek a templomi
istentisztelet első negyedórájában, a közének alatt mennek át saját foglalkozásukra.
A szolgálatban még Bollmanné Máthé
Györgyi és Szarvasné Joó Anikó csoportvezetőként szolgál.
A gyermekórák megtartásában iﬁsek is
segítenek.
Az elmúlt évtizedekben többen is részt
vettek a szolgálatban.
(Szerkesztőség)
Ifisek adventi szolgálata

Bokorné Máthé Gabriella
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Ökumenikus Imahét

Újévi imádság

2022. január 16-23.

„Én
Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át
megy be, az megtartatik,
az bejár és kijár, és legelőre talál.”
(Jn 10,9)

„Láttuk az ő csillagát napkeleten, és
eljöttünk, hogy imádjuk őt” (Mt 2,2)

Január 16. vasárnap, 17.00 óra: Görögkatolikus Főszékesegyház, Igehirdető: Püski
Lajos református főjegyző

Ami most kezdődik,
az számomra még ismeretlen.
Kezdhetném ezért félve,
aggódva ezt az évet.

Január 17. hétfő, 17.00 óra: Evangélikus
Templom, Igehirdető: Kocsis Fülöp görög
katolikus érsek-metropolita
Január 18. kedd, 17.00 óra: Református
Kistemplom, Igehirdető: Asztalos Richárd
ev. lelkész

De eldöntöm magamban,
hogy inkább Veled kezdem el.
Rád bízom, odaszánt hittel bízom rád
önmagam, minden napom.

Január 19. szerda, 17.00 óra: Szent Anna
Római Katolikus Székesegyház
Igehirdető: Dr. Fekete Károly ref. püspök

És tudom, hogy te nyitsz meg
utakat, ajtókat, új távlatokat.
Hogy – hozzon bármit is a holnap –
ez az évem is, Veled,
értékes idő legyen.
ÁMEN

Január 20. csütörtök, 17.00 óra: Kossuth utcai Református Templom, Igehirdető: Dr.
Krakomperger Zoltán róm. kat. ált. helynök
Január 21. péntek, 17.00 óra: Baptista Imaház – Szappanos utca, Igehirdető: Hadházi
Tamás ref. esperes
Január 22. szombat, 17.00 óra: Megtestesülés Római Katolikus Templom, Igehirdető:
Kiss János baptista lelkipásztor

Hajdú Zoltán Levente imádsága

Január 23. vasárnap, 17.00 óra: Református
Nagytemplom, Igehirdető: Palánki Ferenc
római katolikus püspök

Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református
Egyházközség hírlevele
4032 Debrecen, Bolyai u. 25.
Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos
Nyomda: Litográfia
Készült 250 példányban
30. évfolyam 1. szám
Megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:
11738008-20012917
E-mail: refnagyerdo@gmail.com
Gyülekezeti honlapunk: www.refnagyerdo.hu

A DEBRECEN TELEVÍZIÓ MINDEN ALKALMAT ÉLŐBEN KÖZVETÍT 17 ÓRÁTÓL.
AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT PERSELYADOMÁNYÁT A DEBRECENI MENTŐÁLLOMÁSNAK
AJÁNLJUK FEL.
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Hittanosok karácsonyi műsora

Gyerekek szolgálata a fél 9-es istentiszteleten

Gyerekek szolgálata a fél 11-es istentiszteleten

