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Hálaadás 2008 áldásaiért
Sok lehetőségünk volt a szolgálatra, hiszen 
hetente több mint ötven alkalommal 
hirdethettük Isten igéjét, különböző 
formában és helyszínen. Folytattuk 
mindazt, ami áldásos volt. Régóta hívők 
vagy mostanában megtértek, érdeklődők, 
különböző generációk tagjai vasár-
naponként együtt dicsőítettük az Urat.
A kiscsoportos- és rétegalkalmakon 
pedig egymást jobban megismerhettük, 
az igét tanulmányozhattuk, kérdéseket 
és szolgálatokat beszélhettünk meg, és 
közösen imádkozhattunk. A vasárnapi 
500-550 fős gyülekezet (felnőttek és 
gyerekórások együtt) 45%-a részt vett 
valamelyik hétközi kiscsoportban is.
Óvodákban és az önkormányzati 
iskolákban lévő 26 hittanos csopor-
tunkban, a református általános isko-
lákba járó kb. 70 gyermekünkkel, 
konfi rmandusainkkal és a 12 ifjúsági 
csoportunk tagjaival együtt közel 500 
fi atallal foglalkozhattunk hetente. 
Szülőknek és hittanos gyermekeiknek ha-
vonta Családi istentiszteletet tartottunk.
A Bibliaiskolában felnőttek alapozhatták 
meg igeismeretüket, közülük tízen 
konfi rmáltak, és kapcsolódtak be 
gyülekezetünkbe.
Működött most is a Kismamakör, 
különböző bibliakörök, bibliaóra és a 
Nyugdíjas Szeretetkör.
Énektanítás volt néhány vasárnap 
az egész gyülekezetnek, valamint a 
kiscsoportokban és a táborban.
A kamarakórus gazdagította isten-
tiszteletünket. Minden vasárnap délután 
színvonalas Zenés áhítat volt. Végezte 
szolgálatát a Presbitérium és bizottságai. 
Gyászolókat hívtunk vigasztaló isten-
tiszteletre. Missziói és közösségépítési 

szempontból most is kiemelkedő 
hatású volt a Sátoraljaújhelyen 
tartott tizenharmadik többgenerációs 
nagytáborunk, ahol 313-an (hétvégén 
343-an) voltunk együtt egy hétig, 
bölcsődések, óvodások, hittanosok, fi a-
talok, szülők és nagyszülők. A nehezebb 
helyzetben élőknek a táborhoz – tagjaink 
adományaiból – segítséget nyújthattunk.
Igeszolgálatot végeztünk a Vakok 
Intézetében és az Idősek Házában. 
A gyülekezetünk határain túli misz-
sziót segítettük előadásokkal, igeszol-
gálatokkal. Fiataljaink szolgáltak vidéki 
kis gyülekezetekben. A hajléktalanok 
számára egy szombaton főztünk és 
kiosztottunk 200 adag meleg ételt, 
valamint ruhaneműt gyűjtöttünk, és 
ifi seink énekkel szolgáltak nekik.
Honlapunkat naponta 80-100 fő 
látogatta határon belülről és túlról, ahol 
olvashatók és hallgathatók a vasárnapi 
prédikációk is, de kérésre lemásoltuk 
magnetofon kazettára is. Megjelentettük 
havonta a Szivárványt, melynek 
pünkösdi és karácsonyi számát minden 
egyházközségünket támogatónak eljut-
tattuk. Karácsonykor és húsvétkor legátust 
fogadtunk. Gyülekezeti kirándulás volt 
Erdélybe és Mágor-Szarvasra, valamint 
Ljubjana-Velence útvonalon.
Ifjúsági napot „Kivagyok attól, hogy ki 
vagyok” címmel tartottunk, valamint 
volt az ifi sek számára közös évnyitó is. 
„Hit és nevelés” címmel hangzottak el 
előadások a gyülekezeti hétvégénken. A 
közösségépítés sajátos színfoltjai voltak 
a Teaház és a Filmklub alkalmai.
Ősszel három vasárnapi igehirdetés segí-
tett felkészülni ez évben is a gyülekezetbe 
hívogató András-szolgálatra. A három 
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Hálaadás 2008 áldásaiért
„András-szolgálatos” vasárnapunkon a 
korábbi években felnőttként konfi rmáltak 
szolgáltak és tettek bizonyságot a gyü-
lekezet és sok meghívott érdeklődő előtt. 
Megkezdte segédlelkészi gyakorló évét 
gyülekezetünkben Németh Áron VI. éves 
teológiai hallgató.
2008 sok áldásos gyülekezeti eseménye 
mellett a gyülekezetünk életét hosszú-
távon is meghatározó történése épületeink 
jelentős bővítése volt, melyről, folytatva 
az „Épüljünk és építsünk” sorozatot, 
röviden egy külön cikkben számolok be.
Gyülekezetünk nevében most is kö-
szönöm lelkésztársaimnak, a gyülekezeti 
gondnoknak, kántoroknak, pénztárosnak, 
templomgondnoknak, hitoktatóknak, 
csoportvezetőknek, a Presbitériumnak, a 
Szerkesztőségnek, honlapunk kezelőinek 
és mindenkinek szívből, hitből, szeretetből 
való, hűséges, önkéntes szolgálatát.
Több mint 130-an végeztek havi rend-
szerességgel különböző önkéntes fe-
ladatokat, és még sokan alkalmilag 
segítettek. Jó példaként, és a közös
munkálkodásra való további buz-
dításként – a teljesség igénye nélkül 
– most is több mint hatvanféle ilyen
területet megnevezek: igei szolgálatok, 
bizonyságtételek, otthoni és gyülekezeti 
imádságok, igeolvasások.
Családlátogatások, otthonokban és 
kórházakban végzett beteglátogatások, 
kórházi kántálás és szeretetszolgálati 
munkák. Gyermekműsorok betanítása és 
előadása, szavalatok, énekkari és zenei 
közreműködések. Cikkek írása, újságunk 
szerkesztése, tördelése, valamint saj-
tótermékek terjesztése, honlap frissítése.
Úrasztali jegyek adományozása, úrva-
csorai segítségek. Műszaki-gyakorlati 

munkák, javítások, templomkert 
gondozása, virágok adományozása 
és templomi elhelyezése, takarítási 
segítségek. Hivatali, irodai, könyvelési 
munkák, fénymásolások, körlevelek 
készítése, kézbesítése, anyakönyvezés. 
Jegyzőkönyvek megírása, persely-
adományok számbavétele.
Anyagbeszerzés, mesteremberek moz-
gósítása, vásárlási segítségek, szeretet-
vendégségek előkészítése, sütemények, 
természetbeni adományok. Építkezéssel, 
valamint az új helyiségek berendezésével 
kapcsolatos segítségek, adományok. 
Plakátkészítés, fényképezés, díszítés, 
varrás. Bizottsági szolgálatok. Egyház-
fenntartói járulékok, cél- és perselyes 
adományok. Utazások szervezése, tábo-
roztatási segítségek, vendégek fogadása, 
szállítások. Hívogatások gyülekezeti 
alkalmakra, templomba érkezők fogadása 
és elhelyezése, gyermekfelügyelet a 
Kismamakör számára. Gyülekezetünk 
keretein kívül végzett szolgálatok, 
alapítványi munkák. Jó szándékú, építő 
észrevételek, javaslatok. Szolgálatunk 
végzéséhez családunknak adott segít-
ségek. Egymás iránti türelem és szeretet.
Gyülekezeti életünk számokban is 
kifejezhető adatairól az év lezárulta után 
tudok beszámolni.
Szolgálataikért hálát adva emlékezünk 
elhunyt gyülekezeti tagjainkra.
Bocsánatot kérünk azért, hogy minden 
igyekezetünk ellenére is voltak 
mulasztásaink, és azért, ha valakit 
– akaratunk ellenére – megbántottunk 
volna. Magasztaljuk együtt az egyház 
Urát megtartó és szolgálatainkat megáldó 
kegyelméért! (Folytatjuk!)

Püski Lajos lelkipásztor
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Épüljünk és építsünk! (14.)

A rövid- és hosszútávú missziós kon-
cepciónk és az ezt segítő épületbővítési 
terveink alapján, első ütemként elkészült 
öt hónap alatt a 210 m2-es új épületrész 
a templom és a régi gyülekezeti ház 
összeépítésével. Itt vannak: az új irodák, 
egy új terem, valamint központi közösségi 
térként az átrium. További három hónap 
alatt pedig elkészült a korábban iroda-
vizesblokként használt épületrész (50 m2)
teljes belső átalakításával az új gyü-
lekezeti konyha, vizesblokk és egy 
vendégszobaként is használható kisterem. 
Ezzel a bővítéssel tudtunk válaszolni a 
gyülekezetünk növekedésével már évek 
óta fennálló helyszűke gondjaira is. Az 
átrium hozzányitható a templomhoz és 
így az 100 székkel bővíthető. Az eddig 
egyetlen irodába szorított funkciók 
(adminisztrációs, lelkészi és hitoktatói-
előkészítő) a három új helyiségben 
egymás zavarása nélkül folytathatóak. A 
kiscsoportok számára pedig 6 különböző 
méretű termünk lett.
Ez a beruházás, a berendezéssekkel 
együtt közel 60 millió forintba kerül. 
Az építkezés költségeinek 40%-át 
egykori otthonunkkal az Egyetemi 
templommal kapcsolatosan a Tiszántúli 
Református Egyházkerület, 60%-át pedig 
gyülekezetünk saját erejéből fedezte. 
Istennek legyen hála, hogy a tervezett 
munkák jó minőségben és határidőre 
elkészülhettek. A szolgálati lakás 
konyhájának a felújítása van még hátra. A 
szükséges berendezési tárgyak beszerzése 
még folyamatban van. Bízunk abban, 
hogy a még hiányzó kb. két millió forint 
is összegyűlik. Köszönet minden jövőt 
építő adományért, segítő szolgálatért.

Püski Lajos

Az, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, 
igaz is, meg nem is. Mint minden 
közhelyes megállapítás, ez is elvesztette 
erejét, s ha egyet értünk is vele, nem mozdít 
meg minket. Mert milyen szeretet az, 
amelyet évente csak egyszer ünneplünk? 
Akkor is úgy, hogy miután átestünk rajta, 
megkönnyebbülten sóhajtunk. Ilyen az 
igazi ünneplés? Ilyen ünneplést érdemel 
a szeretet? Nem ürügy inkább az ilyen 
karácsony arra, hogy az év többi napján 
ne szeressünk, ne kelljen szeretnünk? Mi 
történik velünk? Miközben nagyon jól 
tudjuk, gyökeresen kellene változtatnunk 
életmódunkon és gondolkodásmódunkon 
ahhoz, hogy valóban, kitartóan és eredeti 
élethivatásként szeretetben éljünk, 
megelégszünk egy estére a csillámló 
hangulat törékenységével? A hangulat 
nem több egy habcsóknál, a karácsonyfa 
lebegő díszgömbjénél. A karácsony nem 
hangulat (legföljebb ráhangolódás a 
létezés titkára), nem bevásárlási láz, nem 
ajándékozási eufória, nem idegbajos 
lótás-futás, és nem is a(z ilyen-olyan) 
szeretet ünnepe, hanem a legyőzhetetlen 
szeretet, Jézus Krisztus megszületésének 
ünnepe, amelyhez jobban illenék a drá-
ma, mint kétes értékű meghatottság, hisz 
valóban drámai eseményt ülünk meg 
szentestén: Isten egy ártatlan csecsemő 
képében hídfőt vert az elbitangolt vi-
lágban egy vándorcsillag alatt, s ez a tény 
– a véghetetlenül tiszta angyali – emberi 
öröm közepette is – előre vetíti árnyékát. 
(részlet)      Vasadi Péter

A remény Istene 
és az ő Fia

„Ha Krisztus ezerszer is megszületik „Ha Krisztus ezerszer is megszületik 

Betlehemben, de benned nem, te att ól Betlehemben, de benned nem, te att ól 

még örökre elveszett  maradsz.”még örökre elveszett  maradsz.”

Angelius SilesiusAngelius Silesius
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Csoportjaiban élő gyülekezetünk – Fébé ifi 

Battonyai kiszállás

2001 pünkösdjén 33, a világról még 
alig valamit tudó fi atal tett vala 
tanúbizonyságot hitéről. Kik még nyáron 
találkozának vala Sátoraljaújhelyen 
vezetőjüknek felkért Ákos „apánkkal” 
és Enikő „anyánkkal”, kik hamar férfi  és 
női példaképpé valának a fi atal társaság 
szemében. 
Kedvességük, szeretetük, megértésük 
és türelmük a kicsiny csoportot Isten 
segítségével egységbe rendezé. A Picifi  
nevű társaság tagjai péntekenként 
találkozának, hogy hitből és kifl iből 
hétről-hétre táplálkozzanak. Olyan 
társaság verődék össze, ahol a soha el nem 
mondott mély gondolataink megértésre és 
pozitív véleményre is találtattak. Eleinte 
játékok, játékos történetek, majd komoly 
mély beszélgetések formájában hinték 
el a magvakat lelkeinkben. Magokat, 
melyek mostanra, hogy felcseperedék a 
társaság, bizony sokakban találtak vala 
termőföldet. Így mikoron már Fébé nevű 
diakonus nevére keresztelődék át a ki-
csiny társaság, két fi atal László „testvér” 
és Sára „nővér” vevék át elődeik munkáját 
és küldetését, hogy vigyék az üzenetet 
tovább, mint egykoron Fébé is tette. 
Sára „nővér” ifjabbak tanítására kapott 
lehetőséget, így helyét Anna „nővér” 
vevé át, ki tovább színesíté a társaság 
életét. Azonban a tanulás közbeszóla és 
mostanság sokakat messzire szólíta el, így 
kevesen gyűlének össze péntekenként, de 
reménykedének benne, hogy ezen szűkös 
időszak is elmúla egykoron. 
Most azon 20-22 évesekhez szólok, 
kiknek hiányzik az életéből egy jó 
közösség. Azokhoz, akik egykor velünk 
konfi rmáltak, azokhoz akiknek barátaik, 
szüleik mondják, hogy „rájuk férne” 

egy olyan társaság ahol lelki táplálékon 
túl, kaphatnak elfogadást, megértést 
és lelki többletet Isten segítségével. 
Hiszen főiskolákon, egyetemeken 
lehet találni ismerősöket, bulikat, 
pihenést, de megnyugvást, megértést, 
elcsendesedést nem igazán. Lehet 
találkozni új fi atalokkal, el lehet felejteni 
kapcsolatokat, barátságokat, de vajon a 
gyerekkor emlékeit is el lehetne feledni? 
Azon emlékeket és magokat, melyeket 
éveken át korábban kaptunk? 

Elek Ádám

Gyülekezeti hétvége 

72 óra kompromisszumok nélkül
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Kirándulás Szarvasra
Gyülekezetünk egyik presbitere, 

Győri János szervezésében kellemes 
őszi kiránduláson vehettünk részt. Két 
fő úti célunk volt: Vésztő-Mágor és 
Szarvas. Az előbbi talán kevéssé ismert, 
mivel viszonylag új feltárás eredményeit 
mutatja be. Vésztő mellett, a 
mágori halmok mélyén 
egy ősi monostor 
maradványait ta-
lálták meg, mely
a XI-XII. század-
ból származik, és 
egy olyan lelet-
csoportot, melyben 
egymásra rétegződve 
helyezkednek el külön-
böző korokból származó 
települések maradványai, a legrégebbi 
mintegy 6000 éves. A parkká kialakított 
terület másik részében népi írók, költők, 
ill. közírók szoborparkja található. Ezt 
1986 óta folyamatosan bővítik, jelenleg 
18 szobor áll: Nagy László, Németh 
László, Tamási Áron, Bibó István, 
Győrffy István, Szabó Pál, Veres Péter, 
Illyés Gyula, stb. Egyik szervezőnk, 
dr. Ötvös László nyugalmazott lelkész, 
költő, irodalmár kedves ötlete volt, hogy 
minden szobornál egy általa választott 
részletet olvassunk fel az adott író vagy 
költő valamelyik művéből. Felemelő volt 
az így kialakuló „irodalmi hangulat”, 
akár egy rendhagyó irodalomóra. 

Másik úti célunk a szarvasi arborétum, 
közismert nevezetesség. Barangolás az 
őszi parkerdőben, ragyogó napsütésben, 
igazi ajándék volt számunkra. Az október 
gazdag színeiben pompázó tölgyek, 
bükkök, tiszafák, fenyők, borókák, több 

száz fajta, különböző távoli országokból 
betelepített növénykülönlegesség – 
csodálatos élményt jelentett. „Ez maga 
a mennyország!” – mondta egy kisfi ú 
csoportunkból, aki a nagymamájával 
vett részt kirándulásunkon. Hogy 

a szépségekben való 
gyönyörködést még

fokozzuk, az arbo-
rétum mellett lévő 
holt Körös-ágon 
egy órácskát 
hajókáztunk.
A vízben visz-

szatükröződő szí-
nes növényzet, kas-

tély, szélmalom, ele-
gáns nyaralók látványa 

dupla gyönyörűséget jelentett. Megtelt a 
szívünk szépséggel, örömmel, Isten iránti 
hálával. „Milyen nagy alkotásaid száma, 
Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, 
tele van a föld teremtményeiddel”(Zsolt 
104,24) – érezhettük szívünkben a 
zsoltáros szavait.

Gellénné Kálmánchey Márta  

Nyugdíjas délelőtt
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Battonyai kiszállás
VASÁRNAP

9:00 Bibliaóra, Vakok Intézetében, hó 1. vas.
8:30 Istentisztelet a templomban
8:30 Gyerekórák, 3-8 és 9-12 éves, termekben
10:30 Istentisztelet a templomban
10:30 Gyerekórák, 3-8 és 9-12 éves, termekben
15:00 Családi istentisztelet, hó utolsó vasánap,  

hittanosoknak és szüleiknek, templom*
17:00 Zenés áhítat a templomban

HÉTFŐ

18:30 Bibliakör volt bibliaiskolásoknak, 6. terem*
KEDD

  9:30 Nyugdíjas Szeretetkör, 15. terem
17:00 Női Bibliakör, 6. terem*
18:30 Cirénei Simon ifi  25-28 évesek, 14. terem*

SZERDA

10:00 Kismamakör, gyerekmegőrzés, 15. terem*
17:30 Lídia ifi , 9. osztályosok, 6. terem*
18:45 Kamarakórus próba, 15. terem

CSÜTÖRTÖK

17:00 Bibliaóra, 6. terem (nyáron 18:00)
18:00 Bibliakör 50 év körülieknek, 15. terem*
18:00 Boáz ifi , 27-30 éveseknek, 13. terem*

PÉNTEK

15:00 Konfi rmációi óra I. csoport, 6. terem*
16:00 Matuzsálem ifi  8. osztályosok, 15. terem*
17:00 Bibliakör 40 év körüliek, 14. terem*
17:00 Józsué ifi  11. osztályosok, 6. terem*
17:00 Izráel ifi  12. osztályosok, 13. terem*
17:00 Fébé ifi  21-22 évesek, 2. terem*
19:00 Gábriel ifi  20-21 évesek, 13. terem*
19:00 Éli ifi  23-24 évesek, 2. terem*
19:00 Dávid ifi  23-25 évesek, 6. terem*
19:00 Ábrahám-kör 30 körüliek, 14. terem*
19:00 Bibliaiskola (felkészítés felnőtt keresztelés-

re, konfi rmációra is), 15. terem*
Szombat

15:00 Konfi rmációi óra II. csoport, 6. terem*
16:00 Kornéliusz ifi  10. osztályosok, 14. terem*
17:00 Hóseás ifi  19-20 évesek, 6. terem*
Hittanórák*: az Árpád Vezér, Bolyai, Hatvani 
István, Kettesy Aladár, Újkerti Általános Is-
kolákban és a Martonfalvi, Simonyi és Babits 
Utcai Óvodában lévő 26 csoportunk órarendje 
a templomi hirdetőnkön olvasható!

A *-gal jelzettek nyáron szünetet tartanak!

Alkalmaink
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Battonyán jártunk november 22-23-án 
az ifi vezetőkkel, hogy szolgáljunk az 
ottani és környékbeli gyülekezetekben. 
A megelőző hetekben nagy odaadással 
készültünk, hogy énekeinkkel és 
lelkesedésünkkel megörvendeztessük 
az ottaniakat. A battonyai, magyar-
dombegyházi és kunágotai szolgálataink 
során meleg hajlékot, ízletes táplálékot, 
lelki megújulást, mosolyokat, áldást és 
szeretetet kaptunk. Mindezek különösen 
akkor jelentenek sokat, ha ismerjük 
azt az emberileg lehetetlennek tűnő 
helyzetet, amelyben ezek a gyülekezetek 
vannak. Az ottani lelkésszel, Fórián 
Lacival beszélgetve megtudtuk, hogyan 
lehet hosszú évek óta szolgálni ott, 
ahol anyagilag és sokszor lelkileg is 
kilátástalannak tűnik minden. Világi 
szemmel talán megfejthetetlen, miért 
láttak vendégül 13 debreceni fi atalt, 
hiszen ottlétünkkel csak többletkiadást 
jelentettünk nekik. Mégis nagyon 
vártak minket, hiszen fi atalos lendületet 
vihettünk, ami talán több mint az 
anyagi ráfordítás. Az istentiszteleteken 
mintegy 10-40-en vettek részt, mégis 
szinte kézzel fogható volt a Szentlélek 
jelenléte. A hétvége után jobban 
értékeljük kiváltságos helyzetünket 
saját gyülekezetünkben, könnyebben 
tudunk imádkozni a nehéz-sorsú vidéki 
közösségekért, illetve megtanultuk 
milyen öröm szolgálni Istennek és az 
embereknek. Idősek és fi atalok közösen 
épülhettünk egymás hite és jövőképe 
által. Adventre készülünk, ám mégis úgy 
érezhettük mintha karácsony lett volna, 
hiszen ezen a hétvégén az Úr lehajlította 
az eget és leszállt közénk. (Zsolt. 144, 5)

Fazakas Réka
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Hírek

DEBRECEN

Áldott Karácsonyt
és békességes új esztendőt 
kívánunk minden
kedves olvasónknak!

           a 15 éves Szivárvány Szerkesztősége

NYOMTATVÁNY

„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát” (Ézs 9,1)

 December 7-én, a vasárnap délelőtti 
istentiszteleteken az ifj úság fog szolgálni.
Délelőtt karácsonyi vásár.

 December 12-én, péntek du. 5 órától kaka-
óház és kézműves délután az ifi sek számára.

 Kiállítás a „Biblia éve” jegyében dec. 14-
től. Bibliai jelenetek szalmából és csuhéból.

 Családi istentisztelet lesz dec. 21-én, du. 
3 órától a hittanos gyerekeknek és szüleiknek.

 Bűnbánati istentiszteletek lesznek 
dec. 22-23-án, hétfőn és kedden 5 órától.

 Szentesti istentisztelet: dec. 24-én, 
szerdán, délután 4 órakor.

 Karácsony első napján úrvacsorás 
istentiszteletek: fél 9 és fél 11-kor a temp-
lomban, és 5 órakor istentisztelet. Az ünne-
pen legátus is szolgál (Bertha Zoltán, V. évf.).

 Karácsony második napján, pénteken 
délelőtt csak fél 11-kor lesz istentisztelet 
keresztelésekkel.

 Óévi istentisztelet lesz dec. 31-én, szer-
dán délután 4 órától.

 Újévi Istentiszteletre várunk szeretettel 
mindenkit jan. 1-én, csütörtök de. fél 11-kor.

(vasárnaponként 5 órakor) 
Dec. 14. Dóry Zsuzsa gordonkázik, Király 
Márta zongorázik.
Dec. 21. Karasszon Dezső orgonál.
Dec. 28. Szabó László gordonkázik, Martos 
László zongorázik.
Jan. 4. Nagy Tímea blockfl ötézik.

Zenés áhítat


