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

   A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2006/07

A vegyeskar évzáró hangversenye

„A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, 
hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek 

egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; 
hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.”

(Kol. 3,16)
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Presbitereink (1.) – Szabó István
1948. március 25-én Püspökladányban 

születtem Isten ajándékaként, hívő szülők 
már nagyon várt gyermekeként. 1966-ig 
éltem szülővárosomban folyamatosan. 
Érettségi után 1 év katonaság, majd a 
Budapesti Műszaki Egyetemen 5 év 
tanulmányi idő követke-
zett. 1972-től a MÁV-nál 
dolgoztam különböző 
munkakörökben jelen 
ideig. 1974-ben háza-
sodtunk össze feleségem-
mel, Hamar Juliannával, 
aki Hajdúböszörmény-
ben szintén református 
hívő családban született. 
Két fi úgyermekünk van, 
István (1975) és Zol-
tán (1976), sajnos az ő 
ikertestvérét, Zsigmondkát az Úr nagyon 
hamar visszavette, de legyen meg az Ő 
akarata. A Nagyerdei Gyülekezethez 1988 
óta tartozunk folyamatosan. Isten segítsé-
gével megadatott, hogy több területen is 
szolgálhattunk, mint pl. szeretetvendégsé-
gek, kirándulások, templom és templom-
kert körüli munkák, és még számos más 
alkalom megragadásával erősödhettünk 
hitünkben, gazdagodhattunk lélekben is 
a gyülekezet közösségében.

Már Püspökladányban a szülői hát-
térrel – édesapám presbiter volt – aktív 
gyülekezeti életet élhettem, ami abban 
az időben nem is volt olyan „dicséretes” 
cselekedet. Fiatalon pótpresbiternek vá-
lasztottak, amely szolgálatot a szülővá-
rosból történt távozásom szüntetett meg 
szükségszerűen. 1974 és 1980 között a 
világi életút kanyarulatai miatt sajnos há-
nyatottá váltak gyülekezeti kapcsolataink. 
1980-ban Debrecenbe költözve vezetett az 

út a Nagyerdei Gyülekezet felé. Így talál-
tunk kétszeresen is otthonra, mert hamar 
aktívan bekapcsolódtunk a gyülekezet 
színes és vonzó életébe. A már felsoroltak 
mellett alapító tagja voltam a gyülekezet 
vegyeskarának, amit sajnos egy éve szü-

neteltetni kényszerülök, a 
gyülekezeti nyári táborok 
utazásainak szervezését 
intéztem minden évben, 
és egyéb jelentkező fela-
datokat vállaltam. Elő-
ször a pótpresbiternek 
hívtak be, ha jól emlék-
szem, l990-ben, és üre-
sedés miatt még abban 
a ciklusban kooptálással 
lettem presbiter. 1993 és 
1999, 1999 és 2005 kö-

zött, valamint 2006-tól mint megválasztott 
presbiter, az előző ciklusban pedig meg-
választott gondnokként is szolgálhattam, 
illetve szolgálhatok az Úr kegyelméből, 
segítségével.

Az Úr eszközei kifogyhatatlanok a 
szolgálatra való elhívásban. Fontos moz-
zanat volt, amikor a ’80-as évek vége felé, 
az egyik vasárnap délelőtti istentiszteleten 
ottfelejtett kézitáskáért délután vissza-
menve szeretetvendégségbe csöppen-
tünk, ahol dr. Lente Márton gondnok úr 
nagyon szíves invitálására ottmaradtunk. 
Így kezdődött szorosabb kapcsolatunk 
a Gyülekezettel. A másik esetben az ige 
szólt hozzám közvetlenül, amikor 1998-
ban a gondnoki jelölésemet megelőző 
vívódásomban fi gyelmeztetett és bátorított 
is. Azóta ez az ige egyik alapigém, főleg, 
ha dorgálni akarom magam: „ki vagyok 
én, hogy akadályozzam az Istent?” (Ap.
csel. 11, 17b)
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A Diakóniai Bizottság munkájáról

 Meglátogattuk Papp Ibolyát

Kismamakör

„Egymás terhét hordozzátok: és így töltsé-
tek be a Krisztus törvényét.” (Gal. 6,2)
Mi a diakóniai segítőszolgálat? A mi 
gyülekezetünkben idős, beteg, magá-
nyos, nehéz helyzetben lévő emberek 
felkutatása, felkarolása. Személyes, 
bensőséges beszélgetések, kórházi és ott-
honi látogatások, valamint telefonon való 
kapcsolattartások formájában. Szeretnénk 
megszervezni a mozgásukban korlátozot-
tak templomi alkalmakra való elhozatalát, 
illetve eljuttatni a rászorulókhoz az isten-
tiszteleteken készült hangfelvételeket és a 
Szivárványt. A Nyugdíjas Szeretetkörben 
orvosi előadásokat fogunk rendezni. Sze-
retnénk jobban odafi gyelni az özvegyen 
maradottakra. Ettől az évtől lelkigondozói 
szolgálat lehetősége is adott lesz. A gyü-
lekezetünkön kívüli szolgálatok közül a 
hajléktalanok alkalmankénti étkeztetését 
a jövőben is szeretnénk megszervezni.

A diakóniai szolgálat nagyon szép, de 
nagyon nehéz is. Folyamatos, mégsem 
látványos. Sok szeretetet, odafi gyelést, 
tapintatot igénylő munka. Soha nem té-
veszthető szem elöl, hogy munkánk az 
Úrtól kapott szolgálat, amit Isten dicső-
ségére végzünk gyülekezetünkben vagy 
azon kívül. A missziótól nem választható 
külön.

Hála Istennek, a mi gyülekezetünk 
egyre növekszik, de ezzel együtt nőnek 
a szociális gondok is. A szolgálatra pedig 
kevés az ember. Ezért tisztelettel és sze-
retettel várjuk azoknak a testvéreknek a 
jelentkezését, akik ebben a szolgálatban 
részt tudnak venni.

Ha csak annyit teszünk is, hogy a temp-
lomban mellettünk ülő embert számon-
tartjuk, megszólítjuk, beszélgetünk vele, 
ha hiányzik, felhívjuk – már az is nagyon 

jó. Vagy imádságban hordozzuk egymás 
gondjait és a diakóniai munkát.

A felmerülő segítségkéréseket, észre-
vételeket vagy felajánlásokat a templo-
munk bejáratánál lévő Diakóniai ládában 
(ha lehet, telefonszámmal, címmel ellátva) 
szeretettel fogadjuk. Örömmel várjuk az 
ifi sek jelentkezését is.

Bizottságunk tagjai szermélyesen is 
megszólíthatók: Daróczi Sándorné Éva 
(szociális munkás), Dr. Erdei István 
(orvos), Kozma György (munkaterápia 
vezető), Albertné Ország Mariann (altató 
asszisztens), Dr. Péter-Szarka György 
(orvos), Dr. Rejtő László (orvos), Turza 
Teréz (pedagógus).

Turza Teréz
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Beszámoló a kórus záróalkalmáról

Immár kilencedik éve hagyomány a gyü-
lekezetünkben, hogy pünkösdhétfőn délu-
tán a vegyeskar hangverseny keretében 
bemutatja az évadban tanult darabokat. 
Az érdeklődők évről-évre egyre többen 
vannak, s a kórus repertoárja is évről-évre 
színesebb. Természetesen év közben is 
többször hallhatjuk a szolgálatukat ünnepi 
istentiszteleteken, s néha úrvacsoravétel 
alatt is gyönyörködhetünk énekükben. 
Irigykedem is néha, mert lány- és gyer-
mektelen fi atalasszony koromban magam 
is mindig énekeltem kórusban. Kisgyer-
mekes anyaként is megpróbáltam, de 
ekkor már nehezen tudtam időt szakítani 
a próbákra, s fel is adtam hamar. Így aztán 
tisztelettel nézek azokra a gyülekezeti ta-
gokra, akik kitartóbbak, mint én, és évek 
óta lelkiismeretesen járnak hétfő esténként 
a vegyeskar alkalmaira.
Az idei záróhangverseny különösen szép 
és változatos volt, hiszen nemcsak zené-
szek kísérték a kórus énekét (ahogyan a 
korábbi években is), hanem egy vendég-
kórus és a Lélekhangoló Énekegyüttes is 
közreműködött a műsorban. A vendégek 
a józsai református gyülekezet énekesei 
voltak, akiknek szintén Nagy Csaba a 
vezetőjük, s a szoprán szólam egyik 
tagja is mindannyiunknak ismerős volt; 
Nagyné Keserű Ildikó. (Ő egyébként az 
alsó-józsai gyülekezet kántora.) Azt is 
nagyon kedvesnek találom, hogy az ő kis 
énekkarukban is énekel a lelkészházaspár, 
ahogy nálunk is kezdetektől oszlopos tagja 
a kórusnak Püskiné Szécsi Judit tiszteletes 
asszonyunk.
Gyülekezetünk kamarakórusa, a Lélek-
hangoló Quartett a tatai gyülekezeti tá-
borban alakult, tagjai Kovács Károly, Bagi 
Ibolya, Dóryné Daru Erika és Udvardi 

Tamás voltak. Mivel Dóryné Erika Buda-
pesten él, a későbbiekben az alt szólamot 
Gellén Sára énekelte (amikor éppen nem 
tartózkodott külföldön). Azóta az együttes 
nem quartett, hiszen öttagú, de csak ritkán 
vannak jelen mind az öten. Ők is többször 
szolgáltak már istentiszteleteinken, a 
gyülekezeti csendesnapon, sőt már önálló 
hangversenyük is volt a Híd Kulturális 
Központban. Dalaikat általában más ének-
együttesek műsorából szerzik, de van 5-6 
saját énekfeldolgozásuk is. A pünkösdi 
koncerten az Öröm van nálad kezdetű mű-
vet énekelték, és a közös produkciókban 
alkották az egyik „színfoltot”.
A hangversenyen nemcsak a közremű-
ködők, hanem az elhangzott darabok is 
sokszínűek voltak. Hallhattunk zsoltárt 
Goudimel feldolgozásában, romantikus 
darabot, kortárs zeneszerző (pl. Gárdonyi 
Zoltán) alkotását, és végül olyan kórusmű 
is volt a repertoárban, amely Nagy Csaba 
karnagy úr szerzeménye. Pontosabban 
egy ismert gyülekezeti énekből, a Felvir-
radt áldott szép napunk… kezdetűből írt 
többszólamú, hangszerkíséretes művet 
tanár úr. Csodálatos élmény volt,  én most 
hallottam először. Remélem máskor is 
előadják majd. 
Az alkalmi zenekar is jelentősen emelte 
a koncert színvonalát. Gondolom, még 
maguknak az énekeseknek is nagy öröm 
volt hangszeres kísérettel énekelni, ez 
látszott a lelkes, sugárzó tekintetükből. 
A zenészek közül csak kevesen tagjai 
egyébként a gyülekezetünknek, a többsé-
gük Nagy Csaba tanár úr tanítványa vagy 
munkatársa. Kár, mert gyakrabban megör-
vendeztethetnének bennünket játékukkal. 
Köszönjük a szép élményt!

Hodossiné Sugár Éva



5

A pünkösd ajándékaKönyörgés áldásért

Áldd meg, Uram, a kezemet

hogy fi nom fogású legyen

hogy tartson, de béklyóba ne szorítson 

hogy adjon, de ne számításból

hogy ereje legyen vigasztalásra és áldásra

Áldd meg, Uram, a szememet

hogy ne legyen vak a láthatatlan iránt

hogy átlásson a látszaton

hogy mások pillantásában melegedhessenek

Áldd meg, Uram, a fülemet, 

 hogy a szenvedés neszét észlelje

hogy a locsogás előtt tudjon bezárulni 

hogy a kellemetlen hangjától ne riadjon

Áldd meg, Uram, a számat

hogy szavai ne sértsenek

hogy gyógyírként hassanak hangjai

hogy a rábízottakat ne adja ki

Áldd meg, Uram, a szívemet 

hogy lelked lakóhelye legyen

hogy meleget megőrizzen és meleget adjon

hogy örömet és bánatot megkülönböztetni tudjon

Áldd meg, Uram az életemet,

hogy határaimat megismerjem

képességeimet megéljem

és így áldás lehessek a magam 

és mások számára.

(Ismeretlen szerző)

Nem kenyerem a tollforgatás, de úrva-
csorai élményemet szeretném megosztani 
veletek. Pünkösd vasárnap a fél 11-es 
istentiszteletre mentem. Későn érkeztem, 
így már csak elöl kaptam helyet. A meg-
telt templom láttán örült a szívem, majd 
a prédikáció is nagyon megragadott. Az 
úrvacsorához járuló menet előttem haladt 
el.
Huszonöt éve aktív gyülekezeti tag va-
gyok, de még ennyire soha nem hiányzott 
a testvérek kedvessége, odafi gyelése, mint 
mostanában. Lelkileg sok próbatétel ért 
az utóbbi időben, közvetlen családomon 
kívül pedig nincs rokonom, akitől támo-
gatást remélhetnék. Ezúttal azonban az 
istentisztelet végére megújult a lelkem, 
mert azáltal, ahogy az előttem elhaladók 
rám néztek, mosolyogtak és odaintettek 
nekem, átéltem, hogy nagyon sok szerető 
testvérem van. Látva az ismerős arcokat, 
egy-egy kedves tábori jelenet is eszem-
be jutott, így nagyon vidáman mentem 
hazafelé.
A Szentlélekkel telt közösségformáló sze-
retet nagyon hiányzik világunkban. Hálás 
szívvel köszönöm Istennek és Nektek 
Testvéreim a pünkösdi ajándékot!

Bódorné Edit

A kórus záróhangversenye után
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Keresztrejtvény

Megfejtés: I. és II: Jézus szavai a János evangéliumából
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Gyermekeknek

Egy necces utazás
Itt a nyár, az utazások ideje. Nem árt ellenőrizni az útleveleket. Néha nem gondolunk 
erre időben, és akkor jönnek a bonyodalmak.
Idősebbik lányommal is ez történt egyszer. Az iskolai kórussal nagyobb nyugat-eu-
rópai körútra készültek. Hónapok óta folytak a próbák, a készülődés. Az utolsó héten 
beszedték az útleveleket. És akkor derült ki, hogy a Sárié lejárt.
– Le kell mondanod az útról, nem tudjuk ilyen hamar elintézni – próbáltam felkészíteni 
a várható eshetőségre.
– Kivételes esetekben van sürgősségi ügyintézés, próbáljuk meg – javasolta mindig 
bizakodó lányom.
– Meg kell tanulnod lemondani, nem kaphatsz meg mindig mindent – feleltem.
A sürgősségi ügyintézést három napra ígérték, de közbejött néhány ünnepnap. Azt 
mondták, hogy ha Budapestre megyünk az útlevélért, akkor időt nyerünk. Lányom 
tervezett utazása előtti utolsó napon szabadságot vettem ki, és felutaztam Budapestre. 
A hivatalban azt mondták, hogy hogy gondolok ilyet, aznap már biztosan nem lesz 
készen, de várjak, ha akarok. Zárás előtt 10 perccel szóltak, hogy valamilyen csoda 
folytán mégis megérkezett az útlevél. Röpülve jöttem a vonattal visszafelé Budapestről 
Debrecenbe, pedig akkor még nem is volt repülőjárat.
– Sikerült! – rontottam be otthon az ajtón.
– Pedig én már lemondtam róla – szaladt elém csodálkozással vegyes ujjongással a 
lányom.
– Hát éppen azért – feleltem meghatottan. El tudtad engedni, ezért megadta az Úr.

Rejtvény:
Keresd ki a 37. zsoltárt, és egészítsd ki az alábbi idézetet:
„Gyönyörködj az ……………….. és megadja ………………….. kéréseit! 
....................... az Úrra ………...…., bízzál ……………, mert ő ................................:
világossá teszi ………………………..,  jogodra …………........…… derít. 
Légy ………………….., és ………………… az Úrra!”

Márta néniUtazás a gyülekezeti táborba



„Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az ÚRban.” 
(Péld. 16,20)

Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele
4032 Debrecen, Bolyai u. 25. Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos, lelkipásztor
Fejléc:       Betűvető Bt.                 Tördelés: Bene Lászlóné
Nyomda:   REXPO Kft.                 Készült 600 példányban
14. évfolyam 7. szám, megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:         11738008-20012917

 táborozásunkért,
 lelki feltöltődésért,
 a gyülekezet közösségéért.

Imádkozzunk…

(vasárnaponként 5 órakor) 
Július 2. Kéménczy Antal orgonál.
Július 9. Ádám Károly és Molnár Zsolt 
gordonkázik. 
Július 16. Karasszon Dezső orgonál.
Július 23. Suszter Ágnes fuvolázik, Kovács 
Katalin csembalózik.
Július 30. Gyülvészi János orgonál.
Augusztus 6. Vadász Attila orgonál.
Augusztus 13. Csűry Dániel oboázik, 
Böszörményi Judit 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)

A városi református Méliusz Rádió a 
88 MHz-en az URH sávban fogható.

Információ

Képek a vakációs gyermekhétről


