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

   A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2008/06

„Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem”  (Zsolt. 16,7)

Konfi rmáló fi atalok balról jobbra:
4. sor: Bögös Máté, Hodossi Máté, Juhász Levente, Kardos Miklós Valentin, Kovács Tibor, 

Guti Gergely, Győri Mihály, Barta Máté, Málik Tamás 
3. sor: Czibere Ádám, Zakariás Andrea, Varga Lili, Lengyel Zsuzsa, Bódi Borbála, Balázs 

Réka, Nagy Vince
2. sor: Dudás Alexandra, Szrdity Gyöngyi, Ágh Evelin, Gyuris Kinga, Irinyi Tünde
1. sor: Takács Ilona, Perpék Zsuzsanna, Kerekes Adrienn, Püskiné Szécsi Judit, Püski Lajos, 

Kardos Valentina, Bordás Zsófi a, Bokor Cilla
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Csoportjaiban élő gyülekezetünk (4.)  –  Konfi rmandusok

Konfi rmáltunk, mi tettünk bizonyságot 
hitünkről Isten és a gyülekezet színe előtt. 
27 lány és fi ú, közöttük rengeteg Dóczys 
és más állami suliba járó tinédszer. A ká-
tésok kb. egyharmad része a Nagyerdei 
Gyülekezet tőzsgyökeres tagja, így már 
ismerték az itteni környezetet. Ezalatt a fél 
év alatt két csoportban jártunk az órákra 
/egy pénteki és egy szombati foglalkozás 
keretében/. Ahogy az építkezés kint haladt, 
úgy épült lelkünk, és 27 fi atalból egy ba-
ráti társasággá kapcsolódtunk össze Judit 
néni tyúkanyó természete segítségével.
Ezúton is köszönetet mondunk neki azért, 
hogy kibírta a serdülőkori rigolyáinkat, 
vevő volt a humorunkra. Rávezetett arra, 
hogy a Biblia mai életünkben is iránytű 
lehet. Rengeteg megdöbbentő, meghök-
kentő, csodálatos és mulatságos történetet 
hallottunk tőle.
Bizonyságtétel és úrvacsora után kicsit 
másképp léptünk ki az ajtón (meg-
jegyzem: nem a bor hatása alatt), más 
emberek lettünk.
Ifi vezetőink: Kati és Pali kiélezett viták-
nak lehet majd tanúja az ifi -név kiválasz-
tása idején.
Akkor találkozunk a táborban!!! 
Ugye?!?!

Mindenható Atyánk!
Hinni taníts Uram, kérni taníts! Énekeltük 
keresztségünk felvétele után. Hinni egye-
dül kevesek vagyunk. Mi gyermekként 
jöttünk ide, te fogtad a kezünk, megszó-
lítottál, s mi hallgattunk Rád, Te egyfor-
mán szeretsz, előtted egyenlők vagyunk. 
Itt állunk most Jó Urunk. Kérünk fogadj 
szövetségedbe, segíts nekünk abban, hogy 
ne éljünk vissza bizalmaddal, akkor se, ha 
kísértésbe esünk.
Ha a világ zaja olykor elfedi szavadat, 
akkor is tudjunk visszatérni elfogadó, 
befogadó szeretetedhez. Könyörgünk 
Urunk, hogy gyülekezetünkben találjuk 
meg helyünket.
Kérjük Szentlelkedet: mindnyájan a gyer-
mekeid maradjunk. Ámen.

Gyuris Adél Kinga

Konfi rmálók szeretetvendégsége

Ifi vezetők közül néhányan

Konfi rmáló keresztelése
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Presbitereink:  Győri János

Dióhéjban magamról
Istennel és a hittel való találkozásom 
életem korai szakaszában még nem saját 
elhatározásomból történt. Nagyszüleim, 
szüleim jártak előttem jó példával, akik 
Balmazújvároson voltak hitben élő, ada-
kozó, templomba járó emberek. 
Néhány éve, a felújított balmazújvárosi 
templomban meghívásra részt vettünk 
az istentiszteleten, és abban a padsor-
ban ülhettünk többen 
családostól, amelyet 
nagyszüleink adomá-
nyoztak az egyháznak 
még a háború előtt. 
Itt kereszteltek, itt kon-
fi rmáltam, és innentől 
kezdve éreztem, hogy 
„Valaki” jó irányban, 
jó úton vezeti élete-
met, sorsomat. 
Középiskolába az 
egyetlen megjelölt 
helyre vettek fel (származásunk miatt a 
nővéremet három évvel korábban Deb-
recen egyetlen középiskolájába sem), 
a debreceni Fazekas Mihály Gyakorló 
Gimnáziumba. 
A középiskola után a miskolci műszaki 
főiskolát is elvégezhettem.
Munkahelyemen ismertem meg felesége-
met. Házasságunkból két kislányunk szü-
letett, akik itt, a Bolyai utcai templomban 
keresztelkedtek meg, itt konfi rmáltak és 
ide jártak, ill. járnak „ifi ”-re. Mindketten 
egyetemet végeztek, Judit jogász lett Buda-
pesten, Zsuzsi pedig Csengerben lelkész-
ként és vallástanárként szolgálja Istent. 

Életemben mindig, de különösen az öt 
és fél éve történt súlyos balesetem utáni 

gyógyulás során, majd rá egy félévre a 
szívműtétem alkalmával is éreztem, hogy 
az a „Valaki” vigyáz rám és őriz engem. 
Úgy gondolom, hogy azért, mert még van 
feladatom az életben, amihez az egészsé-
gem szükséges.

Az a szeretet, gondoskodás, amit a hosszú 
kórházi kezelés alatt, majd utána is kap-

tam a családomtól, a 
gyülekezetünk számos 
tagjától, sok kedves 
ismerőstől, hiszem, 
hogy Isten akaratából 
irányult felém.

Meggyőződésből ér-
zem és tudom, hogy 
megtartó kegyelméért 
szolgálattal tartozom. 
Presbiterként kilence-
dik éve rendszeresen 

részt veszek a Presbiteri Szövetség mun-
kájában, és Presbitériumunk Szervezési 
Bizottságának feladataiban, többek között 
rövidebb-hosszabb kirándulások szerve-
zésében, lebonyolításában. Istentiszteletek 
előtt fogadom az érkezőket, segítek a 
gyermekek szállításában a Családi isten-
tiszteletekre, és egyéb alkalmi feladatok 
végzését is szívesen vállalom. 
Nagy örömömre szolgál egy-egy jól sike-
rült kirándulás után az emberek visszajel-
zése, és érdeklődése az újabb utak iránt. 

Kérem Istent, adjon erőt, egészséget a 
feladatok elvégzéséhez, hogy még sokáig 
szolgálhassam őt és egyházát, és tiszta 
szívből mondhassam: Egyedül Istené a 
dicsőség!
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Épüljünk, és építsünk (9.)
Gyülekezeti ház és templombővítésünk 
a falak felhúzásával és a betonfödém 
elkészítésével a közelmúltban látványos 
szakaszba érkezett. Azóta elkészült a 
lapos tető szigetelése, az átrium  tetejé-
nek középső részén a lemezborítás és a 
tetőablakok. Az elektromos vezetékekhez 
elhelyezték a szükséges csöveket. A falak 
vakolata is látványosan mutatja a munkák 
szép ütemű előrehaladását. Az orgona alat-
ti teremnél a meglévő ajtó mellé kivágták 
a két másik ajtó helyét is, melyek által az 
átrium templommal összenyitható lesz, és 
így a templomi férőhelyek száma bővít-
hető. Elkészült az átrium, irodák, új terem 
padlófűtésének szerelése és betonozása. 
A könnyűszerkezetes falak beépítésével 
kialakult az új terem és az új irodák vég-
leges formája. A falak festésével egészen 
új arcát mutatja a belső tér. Közben az új 
elektromos fővezetéket is lefektették, és 
a szabályok által előírt módon a kerítés 
mellé kerül a mérőórák szekrénye. Sándor 
László, az Épkerservice vezetője a szer-
ződésben vállalt határidőnél egy hónappal 
hamarabb szeretné átadni az új épületszár-
nyat. A mostani bővítéssel egy időben, 
egyszerre a régi energiapazarló konvek-
torainkat az egész épületben lecseréljük. 
A fogyasztásbővülés kapcsán szükséges 
Tigáz-engedélyek megérkezésétől függ 
a központi fűtés átadásának határideje. 
Amikor át tudjuk költöztetni az irodát az új 
helyére, azután kerül sor a jelenlegi iroda 
és a vizesblokk belső átalakítására.
Sokan örömmel látjuk, az építkezés len-
dületesen és jó minőségben halad előre. 
Köszönet az eddig érkezett adományo-
kért. A szükséges anyagiak nagyobb része 
– Istennek hála – rendelkezésünkre áll. De 
még 7-8 millió forintra szükségünk lesz 

ahhoz, hogy majd minden számlát kifi zet-
hessünk, és a szükséges berendezéseket 
beszerezhessük.
Hálaáldozatunkkal Isten örökkévaló, 
embermentő, üdvözítő tervének hatal-
mas munkájából önként részesülhetünk. 
Elbizonytalanodott és reményt vesztett 
világunkban most összefogva építhetjük 
a jövőt, magunknak, gyermekeinknek és 
unokáinknak. Éljünk bátran ezzel a ritka 
lehetőséggel, hogy majd együtt örvendez-
hessünk is! 

Hosszú távú missziói és építési koncepci-
ónk, honlapunk archívumában, vagy a Szi-
várvány 2007. nov. számában olvasható.

Püski Lajos
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Ne szégyelljük!

Nem szégyellem. Miért ezekkel a sza-
vakkal kezdi el Pál ezt a mondatot, amibe 
bele van sűrítve az egész római levél mon-
danivalója? Azért, mert ő is tudta, hogy 
vannak olyan helyzetek, amikor az ember 
úgy érzi, hallgatni bölcs. Azonban van 
valami, amit soha nem kell szégyellnünk. 
Ez pedig nem más, mint az evangélium, 
hiszen Isten ereje az, minden hívő üdvös-
ségére. De milyen a mi Istenünk ereje?

Először is, nem emberi erő. Gyakran 
rácsodálkozhatunk az emberi erőre, böl-
csességre, nagyságra, de mindennek elle-
nére csak idő kérdése, és bebizonyosodik, 
hogy az ember ereje milyen kevés. A mi 
Istenünk azonban egészen más. Az Ő ereje 
soha nem fogy el.

A mi Istenünk ereje azonban nemcsak 
hatalmas, hanem megváltoztató erő is! Az 
ember nagyon sok mindent megismerhet, 
felfedezhet, és hatalmába állíthatja akár 
a föld erőit is, de megváltoztatni nagyon 
kevés dolgot képes. Ugyanez igaz arra 
is, hogy megismerhetünk valakit, de 
megváltoztatni már nem tudjuk az ille-
tőt. Megismerhetjük saját magunkat is, 
de megváltozni saját erőnkből már-már 
lehetetlen feladat.

Pedig mindannyian érezzük, hogy 
változásra van szükség, mert nagyon 
rossz irányba haladunk. Próbálkozunk is 
megváltozni, de nem sikerül.

Hogyan tudunk megváltozni? Egye-
dül Isten által. Isten ereje még az embert 
is képes megváltoztatni. Pál példája is 
erről tanúskodik. Azt az egyházüldöző, 

vakbuzgó, farizeust is képes volt az Isten 
egy olyan apostollá változtatni, akinek 
köszönhetően a birodalom számos nagy-
városában megalakultak és növekedtek 
keresztyén gyülekezetek. Nem a saját 
erejéből változott meg, nem is egy másik 
ember által, hanem az Isten ereje által!

A mi Istenünk ereje azonban még ennél 
is nagyobb! Az Úr nemcsak megváltoz-
tatni képes minket, hanem üdvösséget is 
tud adni nekünk. Nemcsak annyit képes 
Isten elérni az embernél, hogy néha jó 
napjai legyenek, amikor le tudja győzni 
hibáit, gyengeségeit, hanem az Isten meg 
tud minket igazítani. Így lehetünk mi is 
igaz emberek.

Persze erre mondhatja valaki, hogy én 
igaz ember vagyok, hiszen nem loptam, 
nem csaltam, nem hazudtam. Ez az igaz-
ság azonban kevés. Pál is elmondhatta 
magáról, hogy a törvény szempontjából 
feddhetetlen farizeus, de amikor szembe-
kerül Jézus Krisztussal, akkor rádöbben, 
hogy a saját igazsága nagyon kevés.

Isten olyan makulátlan igazságot akar 
nekünk tulajdonítani, ami Őelőtte is meg-
áll, ami a saját igazsága. Ilyen igazságunk 
lehet Őelőtte a Krisztusba vetett hit által.

Ne szégyelljük ezt. Ne szégyelljük, 
hogy nem a saját kevés erőnkből akarunk 
élni, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit 
által, igaz emberek lehetünk Isten előtt, 
és rajtunk is beteljesedhet a prófécia: „Az 
igaz ember pedig hite által él.”  Ámen.

Sipos Péter vizsga-istentiszteletén elhangzott prédikáció szerkesztett szövege
Lekció: Fil. 3,1-14

Textus: Róm 1,16-17
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Énekkel szeretlek

Énekkel szeretlek, 
imával tisztellek,
Uram.
Panaszom Hozzád szól, 
s gondomban vigyázol,
Uram.

Öröm zeng általad, 
hálával áldalak, 
Uram.
menekítsz magányból,
virrasztva vigyázol,
Uram.

Megáldasz jó kedvvel,
s dicsérlek énekkel,
Uram.
Múlik a dolgos nap,
 - igazítsd sorsomat,
Uram.

  Fazekas Lajos

Lezárult egy újabb tanév, így lassan 
végéhez közelednek nem csak a felnőtt 
bibliaórák, hanem az ifi k is. Ebben az 
évben, hosszú évek kihagyása után, közös 
istentisztelettel kezdtük meg alkalmaink 
hosszú sorát szeptemberben. Az ifi vezetői 
kör úgy döntött, hogy most azokat hason-
ló, méltó befejezéssel zárjuk. 

Erre az együttlétre június 6-án délután 
került sor. Mivel az évet az „Útkeresés” 
jegyében kezdtük, úgy véltük, nyári szü-
netre az „Útmutatás” témájával engedjük 
el a fi atalokat. Alternatív rendezvényün-
kön, és az azt követő szeretetvendégségen, 
beszélgetésen ezúttal is szép számmal 
részt vettek a 11 ifjúsági csoportunk 
fiataljai. Kellemes hangulatban telt az 
ifjúsági vezetők által szervezett délután, 
amelyen színdarab és hangjáték mellett 
az ifjúsági zenekarunk által kísért énekek 
is felcsendültek a liturgiában Sipos Péter, 
segédlelkészünk igei szolgálata mellett.

Csinády Melinda

A Kamarakórus évadzáróján

Ifi sek évzárója
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Hitoktatás  2007/08
A gyülekezet területén lévő öt állami isko-
lában (Árpád, Vezér, Bolyai úti, Hatvani 
István, Újkerti és Kettessy Aladár Vakok 
és Gyengénlátók Általános Iskolája), és a 
2005/2006-os tanévtől kezdve most már 
három (Martonfalvi, Babits utcai és Si-
monyi úti) óvodában végzünk hitoktatást 
27 csoportban 6 hitoktatóval (Püskiné 
Szécsi Judit, Csinády Melinda, Kristófné 
Máthé Ildikó, Rácz Klára, Nagy Katalin 
és Soltész Viktória) és a segédlelkész 
besegítésével, összesen 338 gyereknek. 
Az általános iskolákban elsőtől hatodik 
osztályig vannak órák az iskolában he-
tente egyszer. Hetedik osztályban pedig a 
gyülekezetben konfi rmációi előkészítőn 
vehetnek részt a gyerekek.
Az órákon a bibliai történetek játékos 
formában kerülnek elő, sok-sok képpel 
és egyéb illusztrációkkal, bábokkal. 
Nagyon sokat éneklünk, beszélgetünk és 
kézműveskedünk a gyerekekkel, hogy 
minél több formában átéljék, megértsék 
az evangélium üzenetét.

Egyre nagyobb hangsúlyt igyekszünk fek-
tetni a szülőkkel való kapcsolatra. 
Rendszeresen tájékoztatjuk őket a gyü-
lekezet őket is érintő eseményeiről, a 
Családi istentisztelet mellett, pl. az And-
rás szolgálatról, gyülekezeti hétvégéről, 
házassággondozó alkalmakról. 

A Családi istentisztelet is őket célozza 
meg, hiszen családokban érdemes gondol-
kodnunk, ha misszióról beszélünk. 
Nem a rendes, megszokott istentiszteletről 
van szó, hanem inkább egy nagy nyílt 
hittanóráról, amelyben minden generáció 
tagjai részt tudnak venni interaktív módon.
Tematikus sorozatok által, gyereknyelven, 
de mégis a felnőttekhez is szóló komoly-
sággal a hit alapjai hangoznak el izgalmas 
módon.

Egy ilyen alkalom volt az ünnepélyes hit-
tanos évzáró, amelyen áttekintettük egy-
részt a Családi istentiszteleten, másrészt az 
év során történt eseményeket, majd gyer-
mekek átvehették a bizonyítványukat. 

Csinády Melinda

  Családi istentiszteleten



(vasárnaponként 5 órakor) 

Június 8. Farkas Alíz orgonál
Június 15. A Vox Antiqua együttes énekel, 
vezényel Kiss Csaba
Június 22. Sárosi Dániel orgonál

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

Segíts…!

…adományoddal azokon, akik anyagi 
nehéz s égek  mia t t  nem tudnának 
eljönni Sátoraljaújhelyre, gyülekezeti 
csendeshetünkre. Missziói adományok 
befi zethetők a lelkészi hivatalban.

Köszönjük!

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
16. évfolyam 6. szám, megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:         11738008-20012917

„Boldog ember az, aki az URat féli, sok örömöt talál parancsolataiban.” 
(Zsolt. 112,1)

Hírek

 Erdélyi kirándulás lesz autóbusszal, 
2008. június 18-22-ig.

 Gyülekezeti többgenerációs nagytábo-
runk Sátoraljaújhelyen lesz július 7. hétfő 
ebéd utáni indulással – július 13. vasárnap 
délutáni haza érkezéssel.  Részletes informá-
ció a februári számban.

Imádkozzunk…

 épületeink bővítéséért,
 épületeink bővítéséhez szükséges, még 
hiányzó anyagi fedezetért,
 családok pihenéséért,
 a nyári táborozásért,
 a gyülekezet lelki épüléséért.

Egyházlátogatás volt gyülekezetünkben


