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

„Jézus
nevére
minden

térd
meghajoljon…”

(Fil. 2,10)

Pásztorok imádása
(Fametszet az 1511-es velencei Bibliából)
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Beszámoló 2003-ról

Isten kegyelmébõl ebben az évben is
különbözõ formában és helyszínen hetente
több mint ötven alkalommal hirdethettük
az Igét.

Gyülekezeti életünk központi eseménye
természetesen most is a vasárnap délelõtti
istentisztelet volt, amikor minden gene-
ráció, régóta hívõk vagy mostanában meg-
tértek, az érdeklõdõ, keresõ emberekkel
együtt magasztalhattuk az Urat.

Közösségi életünk másik fontos vonula-
ta a hétköznapi kiscsoportos rétegalkalmak
rendszere, ahol egymást jobban megis-
merhettük, az igét tanulmányozhattuk,
kérdéseket és szolgálatokat beszélhettünk
meg, és közösen imádkozhattunk.

Gyülekezetünk egyik erõssége volt idén
is, hogy a vasárnapi 550-600 fõs gyülekezet
közel 45%-a részt vett valamelyik hétközi
kiscsoportban is.

Az önkormányzati iskolákban lévõ 30
hittanos csoportunkban, a református álta-
lános iskolákba járó kb. 80 gyermekünkkel,
és a nyolc ifjúsági csoportunk tagjaival
együtt 500 gyermekkel és fiatallal foglal-
kozhattunk hetente.

A Szentírást kevésbé ismerõ szülõknek
és hittanos gyermekeiknek, hiányosságaik
pótlására is tartottunk Családi isten-
tiszteleteket. A Bibliaiskola hetenkénti
alkalmain felnõttek alapozhatták meg
igeismeretüket, és közülük 11-en konfir-
máltak.

Mûködött most is a Kismamakör,
Házassággondozó csoport, különbözõ
bibliakörök, bibliaóra és a Nyugdíjas
Szeretetkör.

Énektanítás volt néhány vasárnap az
egész gyülekezetnek, valamint többször is
a kiscsoportokban és a táborban is. Most
is gazdagította istentiszteletünket, és

segítette éneklésünket a kórus. Minden
vasárnap délután színvonalas Zenés
áhítatot tartottunk.

A Presbitérium havonta találkozott, a
munkatársi kör pedig negyedévente.

Tartottunk a hitben, ismeretben való
gyarapodásra Gyülekezeti hétvégét és
Nõi konferenciát.

Gyászolókat hívtunk vigasztaló isten-
tiszteletre.

Közösségünk erõsítését szolgálták a
Templomkerti találkozók.

Missziói és közösségépítési szempont-
ból most is kiemelkedõ hatású volt a
Sátoraljaújhelyen tartott többgenerációs
nagytáborunk, ahol 320-an voltunk
együtt egy hétig, bölcsõdések, óvodások,
hittanosok, fiatalok, szülõk és nagyszülõk.
A nehezebb helyzetben élõknek a táborhoz
tagjaink adományából segítséget nyújt-
hattunk.

Igeszolgálatot végeztünk a Vakok
Intézetében és az Idõsek Házában.

A gyülekezetünk határain túli missziót
segítettük azzal, hogy az Egyetemi
istentiszteleteknek és a MEKDSZ egy
csoportjának ingyen biztosítottuk a fûtött
templomot és termet. Missziói témájú elõ-
adásokat tartottunk határon innen és túl.

Az alkalmainkról hiányzóknak és a
betegeknek közel 600 igeszolgálatot má-
soltunk le magnetofon kazettára.

Most lett tíz éves a Szivárvány.
Karácsonykor és húsvétkor legátust

fogadtunk, ezzel is segítve a debreceni
lelkészképzést.

Tovább folytatta szolgálatát gyülekeze-
tünkben Szilágyi Sándor (Szisa) teológus.

Több száz önkéntes munkaórát igényelt
a gyülekezeti kérdõív elkészítése és a 302 meg-
válaszolt kérdõív adatainak feldolgozása.
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Köszönöm lelkésztársaimnak, egyház-
gondnoknak, kántoroknak, pénztárosnak,
templomgondnoknak, hitoktatóknak,
csoportvezetõknek, Presbitériumnak, a
Szivárvány szerkesztõségének és min-
denkinek szívbõl, hitbõl, szeretetbõl való,
hûséges, önkéntes szolgálatát.

Több mint 120-an végeztek havi rend-
szerességgel különbözõ önkéntes felada-
tokat, és még sokan alkalmilag segítettek.
Jó példaként, és a közös munkálkodásra
való további buzdításként – a teljesség
igénye nélkül – több mint hatvanféle
területet megnevezek: igei szolgálatok,
bizonyságtételek, otthoni és gyülekezeti
imádságok, igeolvasások. Családlátogatá-
sok, otthonokban és kórházakban végzett
beteglátogatások, kórházi kántálás és
szeretetszolgálati munkák.  Gyermekmû-
sorok betanítása és elõadása, szavalatok,
énekkari szolgálatok, zenei közremûkö-
dések, zenés áhítatokon való szolgálatok.
Cikkek írása, újságunk szerkesztése,
nyomtatása és anyagi támogatása, vala-
mint sajtótermékek terjesztése. Úrasztali
jegyek adományozása, úrvacsorai se-
gítségek. Mûszaki-gyakorlati munkák,
javítások, templomkert gondozása, virágok
adományozása és templomi elhelyezése,
takarítási segítségek. Hivatali, irodai,
könyvelési munkák, fénymásolások,
körlevelek készítése, kézbesítése, anya-
könyvezés. Jegyzõkönyvek megírása,
perselyadományok számbavétele. Anyag-
beszerzés, mesteremberek mozgósítása,
vásárlási segítségek, szeretetvendégségek
elõkészítése, sütemények, természetbeni
adományok. Plakátkészítés, fényképezés,
díszítés, varrás. Bizottsági szolgálatok.
Egyházfenntartói járulékok, céladomá-
nyok, perselyes adományok. Kapcsolat-

tartás külföldiekkel, utazások szervezése,
táboroztatási segítségek, vendégek foga-
dása, szállítások. Hívogatások gyülekezeti
alkalmakra, templomba érkezõk fogadása
és elhelyezése, gyermekfelügyelet biztosí-
tása más bibliakörökkel párhuzamosan.
Gyülekezetünk keretein kívül végzett szol-
gálatok, alapítványi munkák. Jó szándékú
építõ észrevételek, javaslatok. Szolgála-
tunk végzéséhez családunknak adott
segítségek. Egymás iránti türelem és
szeretet.

Gyülekezeti életünk számokban is ki-
fejezhetõ adatairól az év lezárulta után, a
januári számban tudok beszámolni.

Az esztendõ végén magasztaljuk e-
gyütt az egyház Urát megtartó és szol-
gálatainkat megáldó kegyelméért!

Mi pedig bocsánatot kérünk azért, hogy
minden igyekezetünk ellenére is voltak
mulasztásaink, és azért is, ha valakit –
akaratunk ellenére – megbántottunk volna.

Szolgatársaim nevében is kívánok min-
denkinek áldott karácsonyt és békességes
áldásokkal teljes újesztendõt!

Püski Lajos
lelkipásztor

Kismamakör „bölcsõdéje”
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A gyülekezetépítõ program aktualitásai

A Szivárvány karácsonykor jut el a
legtöbb családhoz. Elõször röviden azok-
nak szeretnék beszámolni a gyülekezet-
építési program eddigi eseményeirõl, akik
nem olvassák rendszeresen.

Egy éve, kérdõíves felméréssel kezdõ-
dött. 302 kitöltött kérdõív érkezett. Az ada-
tokat korosztályok, nemek, a gyülekezet-
hez való kapcsolat erõssége alapján cso-
portosítva is elemezte a kibõvített Missziói
Bizottság. Az eredmények a Szivárvány
2003/5. és 7. számában olvashatók.

Az õsz folyamán a felmérésbõl megha-
tározott problémákat, feladatokat a Presbi-
térium felosztotta, általában a kérdéshez
kapcsolódó bizottságai között, és egy-egy
feladatra csoportot hozott létre, hogy a
fontosnak ítélt problémák okait feltárják,
megszüntetésükre, valamint a gyülekezet
életét, szolgálatát gazdagító ötletek, kéré-
sek megvalósítására terveket dolgozzanak
ki. Ilyen munka kezdõdött, pl. a követke-

A gyülekezeti kérdõívek tanúsága sze-
rint a gyülekezet tagjainak egy kis része
elégedetlen a Presbitérium munkájáról ka-
pott tájékoztatással. A Szivárványban ezért
rendszeresen közölni fogjuk a presbiteri
gyûlések és órák fontosabb tárgypontjait,
döntéseit.

Október 26-án presbiteri órát tartottunk,
amelyen a testület a gyülekezeti kérdõív
azon pontjaival foglalkozott, amelyek egy-
házközségünk tagjainak elégedetlenségé-
re, és a gyülekezet elõtt álló legfontosabb
teendõkre kérdezett rá. Érdekes tanulság-
ként fogalmazódott meg, hogy másként
látják gyülekezetünk erõsségeit és gyenge-
ségeit azok, akik rendszeresen részt vesz-

A presbitérium hírei

zõkre: új munkatársak bevonása, képzése,
továbbképzése, a gyülekezeten belüli
tartalmas, sokszínû programkínálat megva-
lósítása, a gyülekezeten kívülieket meg-
szólító missziós munka új útjai. De ennek
jegyében például újabb énektanítások
voltak, több vers hangzik el az isten-
tiszteleteken, több tájékoztatás jelenik meg
a presbitérium munkájáról.

Mindezekkel párhuzamosan készíti a
kibõvített Missziói Bizottság a gyülekezetre
vonatkozó jövõképet, fogalmazza meg
átfogó céljait.

Ismételten köszönjük a közreadott
véleményeket, ötleteket. A továbbiakról is
tájékoztatást adunk.

Kedves Olvasó! Reméljük, közös célja-
inknak megvalósításában is közremûködik,
és imádságaiban hordozza azokat. Elköte-
lezetten kell munkálkodnunk belátásunk,
az elkért bölcsesség szerint, de áldást
Urunk adhat csak arra.

Mózes Áron presbiter

nek a közösség életében, és azok, akik csak
ünnepeken járnak közénk. Míg az ünnepe-
ken járók fõleg a gyülekezeti tagok isten-
tiszteleti szolgálatát (igeolvasás, imádság)
fogadják idegenkedve, a gyülekezet magja
a presbitérium munkájáról szeretne többet
tudni, és a kiszolgáló helyiségek felszerelt-
ségét tartja hiányosnak.

A Presbitérium a feladatokat szétosztot-
ta. Ugyanakkor azt is leszögezte, hogy egy-
más személyes számontartása, a gyüleke-
zet tagjainak teljesebb elfogadása, az egy-
más felé megnyilvánuló figyelmesség
valamennyiünk, az egész gyülekezet közös
feladata kell, hogy legyen.

Hodossi Sándor presbiter
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„Tiszta szívbõl adok hálát neked, ta-
nulva igazságos döntéseidet. Megtar-
tom rendelkezéseidet, ne hagyj el engem
soha!” (Zsolt 119,7-8)

Ez az ige és szépséges magyarázata
szólította meg Vaszkó Lászlót és Kerek
Máriát, amikor 25. házassági évforduló-
jukon Isten színe elõtt is fogadalmat tettek,
rokonaik és a gyülekezet közösségében.

Több mint 10 éve tagjai gyülekezetünk-
nek, és hosszú utat tettek meg a nevezetes
évfordulóig. A gyermekkor hitbeli
élményei hasonlóak voltak, de az iskola, a
szocializmus évei nem egyformán hatottak
életükre. Marika meg tudott maradni a hit
útján, amiben a családi háttér is nagy
szerepet játszott. Házasságkötésük után
tiszteletben tartotta férje másfajta
meggyõzõdését, és csendes reménység-
gel, imádsággal bízott benne, hogy egyszer
õ is a hit útját választja. A gyülekezetünk-
ben kínálkozó lehetõségek, a Bibliaiskola,
a Bibliakör és elsõsorban lelkészünk, Püski
Lajos meggyõzõ igehirdetései játszottak
nagy szerepet hitéletük alakulásában.

Megérlelõdött bennük az elhatározás két
gyermekük, Gá-
bor és Péter hit-
ben való nevelé-
sére: megke-
resztelésükre,
konfirmálásukra.

A közös tábo-
rozás, a temp-
lomi alkalmak
mind hozzájá-
rultak ahhoz,
hogy a család a
gyülekezet kö-
zösségében meg-
találja helyét.

Sõt, ha foglalkozásukból adódóan más
városban töltik a vasárnapot, ott is szüksé-
gét érzik a nap megszentelésének azzal,
hogy templomba mennek Isten igéjének
hallására.

Egy ilyen esküvõ meghatóbb, mint a fia-
talkori fogadalomtétel, mert azt mutatja,
hogy két ember már 25 évig hûségesen
kitartott egymás mellett. Mai világunk
annyi mindent kínál, szabadon választ-
hatunk még akkor is, ha korábban más
nézeteket vallottunk. Meggyõzõdéses ate-
ista is eljuthat a hit igaz útjára. Nagy segít-
ség ebben egy hívõ feleség, a szeretet, az
imádság ereje, egymás tiszteletben tartása.

Felemelõ élmény volt, nemcsak a család-
nak, hanem a gyülekezet tagjainak, az
énekkarnak, kedves ismerõsöknek együtt
örülni, testvérként érezni boldogságukat.
Reméljük, hogy példájuk másokat is megé-
rint. Gyermekeik természetes lépésnek
tartották ezt.

„Mert megjelent az Isten üdvözítõ ke-
gyelme minden embernek, és arra nevel
minket, hogy megtagadva a hitetlensé-
get és a világi kívánságokat, józanul,

igazságosan és
k e g y e s e n
éljünk a világ-
ban, mivel vár-
juk a mi bol-
dog remény-
ségünket, a mi
nagy Istenünk
és üdvözítõnk,
Jézus Krisztus
dicsõségének
megjelenését.”
(Tit. 2,11-13)

Székely Pálma
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Népszámlálás és misszió

A vallási helyzetet sok országos, helyi,
történelmi vagy politikai esemény, valamint
egyházi, lelkiségi hatás, erény és mulasztás
is befolyásolta. Továbbá a népszámlálás
a vallásosság milyenségét nem kérdezte.
Elemezzük együtt a népszámlálás néhány
adatát, összehasonlítva az 52 évvel korábbi
összeírás számaival is, különös tekintettel
a Debrecenben és a közeli nagyváro-
sokban kialakult helyzetre, hogy eddigi
sejtéseinket kontrolláljuk és a missziói
tanulságokat megszívleljük!

Veszteségeink a korábban református
városainkban a teljes népességhez vi-
szonyítva: 60-70%-os: Túrkeve, Kisúj-
szállás, Szeghalom. 50-60%-os: Hódme-
zõvásárhely, Balmazújváros, Sarkad, Fü-
zesgyarmat, Mezõtúr, Karcag, Nádudvar,
(Kiskunhalas, mint egyetlen nem tiszán-
túli!). 43-50%-os: Makó, Kunhegyes,
Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdú-
szoboszló, Szentes, Hajdúnánás, Békés,
Törökszentmiklós és Debrecen. Elgondol-
koztató, hogy az egykori hódoltsági terüle-
tek azon települései ezek, ahol a török
kiûzése után nem állt vissza a kisfalvas/
gyülekezetes szerkezet! Így a kisközössé-
gek egészséges kohéziós ereje is elhalvá-
nyult, és az egykor népes gyülekezetekbõl
sokan, már régen lemorzsolódtak.

A magukat valamely felekezethez tar-
tozónak vallók aránya négy keleti, me-
gyeszékhelyen: Debrecen 64%, Szeged
65%, Miskolc 74,2%, Nyíregyháza 77%.
A megyei városok országos átlaga: 69,6%!
A katolikus vagy református többségû, de
nagyfalvas vonzáskörzetû nagyvárosok
állapota hasonlít egymáshoz!

A magukat valamely felekezethez tar-
tozónak vallók aránya az ország négy
keleti megyéjében: Hajdú-Bihar 66,2%,

Csongrád 68,4%, Borsod-Abaúj-Zemplén
82,5%, Szabolcs-Szatmár-Bereg 87%. A me-
gyék országos átlaga 74,6%. A kisfalvas/
gyülekezetes megyékben jobb az arány!

A már említett négy nagyváros lakói-
nak száma az elmúlt fél évszázadban
közel megduplázódott. Figyeljük meg,
hogy ezekben az összlakossághoz vi-
szonyítva a reformátusság aránya ho-
gyan alakult 1949 és 2001 között.
Szegeden kicsit nõtt a reformátusok száma
is, de arányuk 1%-kal csökkent. Debre-
cenben a reformátusok száma kicsit fo-
gyott, és arányuk 30%-kal csökkent! Nyí-
regyházán létszámunk megduplázódott, és
arányunk 4%-kal nõtt. Miskolcon létszá-
munk egynegyeddel, és arányunk 9%-al nõtt.

Az említett négy nagyváros vonzáskör-
zetét, és a négy megyét vizsgálva észre
kell vennünk, hogy ott még növekedett is
a reformátusság aránya (Nyíregyháza,
Miskolc!), ahol a betelepültek nagy részét
adó vonzáskörzet alapvetõen kisfalvakból/
gyülekezetekbõl áll. Ahol a közvetlen von-
záskörzetben többségében nagyfalvak,
kisvárosok vannak, ott a nagyvárosokban
viszont csökkent.

A valamely felekezethez tartozók ará-
nya település típusonként: Budapest:
64,3%. Megyei jogú nagyvárosok: 69,6%.
Többi város: 73%. Községek: 83,7%. Or-
szágos átlag: 74,6%. A kis településeken
20%-al többen tartoznak valamely feleke-
zethez! A nagyvárosiasodás következtében
tömegek lettek gyökértelenekké. Az elha-
gyott kis falu és kis gyülekezet után, ahol
mindenki ismert mindenkit, kevesen tudtak,
akartak beépülni a nagyváros gyülekezeteibe.

Saját gyülekezeti kérdõíves felméré-
sünk szerint a válaszoló 302 tagunk közül
is csak 34% jár kezdettõl fogva a Nagyer-
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dõre. 22% Debrecen valamely más gyüle-
kezetéhez tartozott, 26% pedig vidékrõl
került Debrecenbe. A válaszolók 44%-a
nemcsak vasárnapi, hanem hétközi kis-
csoportos alkalomra is jár.
Tanulságok:
– A hitben megmaradás és a felekezeti
identitás egyik fontos lépcsõje, ha gya-
korló módon tartozik valaki a gyüle-
kezeti közösséghez!
– A gyülekezetbe nem járás az elsõ lép-
csõje lehet a lemorzsolódásnak!
– A névleges reformátusok gyermekei
félõ, hogy már teljesen elveszítik fele-
kezeti identitásukat is.
– A nagyobb települések népesebb gyü-
lekezeteiben ezért nagy hangsúlyt kell
helyezni a még átlátható, személyes
számontartást segítõ gyülekezeti réteg
és kiscsoportok szolgálatára.
– A városiasodás és a csökkent civil ko-
héziós erõ miatt újra hangsúlyosabb lesz
- a bibliai tanításnak megfelelõen - a
személyes hitbeli döntés és gyülekezet-
hez való aktív tartozás.
– Gyülekezetünkben több mint egy évti-
zede ezért is kezdeményeztük a szemé-
lyes hitbeli döntésre épülõ, és a gyüle-
kezeten belüli megtartást segítõ kiskö-
rök, csoportok kialakítását és szolgálatát.
– Az evangélium hatalma után gyüleke-
zetünknek ma is a közösség a legfonto-
sabb erõforrása.

„Megjelent az élet… Amit tehát láttunk
és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy
nektek is közösségetek legyen ve-
lünk: a mi közösségünk pedig, közös-
ség az Atyával és az Õ Fiával, a Jézus
Krisztussal.” (1Ján1,2-3)
Éljünk hittel magunk és szeretteink ja-
vára ezekkel a közösségi lehetõségekkel!

Püski Lajos

A másik oldalon

Az öreg majom kapott egy szép kést.
Olyan szép volt, hogy megcsillant rajta a
fény. Senkinek nem adta kölcsön, nagyon
féltette. Amíg elaludt, a kis majom ellopta
a kést, és felmászott egy fára. Elkezdett
vágni egy ágat, amin õ is állt. Arra jött egy
zsiráf, és azt mondta a majomnak:
„Te majom, ez így nem lesz jó! Menj át a
másik oldalra!”
De a majom nem fogadta meg a zsiráf
tanácsát, és lezuhant.

Nekünk sem szabad az Istentõl távol, ma-
gunknak rosszat okozva élni.
Jézus oldalán kell állnunk, akkor lehetünk
boldogok.

Orosz Tünde, Hatvani Ált. Iskola 4. osz-
tályos tanulója így foglalta össze a min-
den hónap utolsó vasárnapja délután-
ján, hittanos gyermekeknek és szüleik-
nek tartott Családi istentisztelet szep-
temberi alkalmának üzenetét.

Családi istentiszteleten
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A világ végezetéig

Karácsony ünnepén minket is, ké-
sei tanítványait ezzel vigasztal:  vele-
tek leszek minden napon. Aki ezt
hiszi, és elfogadja Jézus társaságát
élete útján, az át tudja menteni ka-
rácsonyát a hétköznapokba, mert
minden külsõség, vendég eltûnhet,
de a karácsony lényege: Jézus
Krisztus jelenléte az életünkben, az
megmarad. Aki nem küldi el magá-
tól ezt a társat, az nem marad egye-
dül akkor sem, amikor a messzire
szakadt gyermekek, unokák lármája
nem veri fel a ház nyomasztó csend-
jét; az tud több kedvességet adni,
amikor az átlag férj vagy feleség
találékonysága, karácsonyi kedves-
sége szürkeségre, közömbösségre
vált át a társa iránt. Aki tudja, hogy
Jézus Krisztus vele van, az nem lesz
életunt öreg, amikor a karácsonyi
ajándékok után újra elfelejtett öreg
lesz. És azok, akikkel Jézus van,
azok képessé válnak arra, hogy
békességet szerezzenek azokban a
munkahelyi, családi ellenséges-
kedésekben, amelyek három napos
fegyverszünet után újra akarnak
kezdõdni.

Ha Jézus veled marad minden
napon, akkor te is oda tudsz állni
mások mellé, társ tudsz lenni. Ez a
képesség az a karácsonyi ajándék,
amit minden nap közöl velünk Jézus,
és ez az ajándék, amit mi tovább-
adhatunk másoknak. Ez nem kiemel
az emberek közül, hanem betagol,
közösséget munkál, hogy igaz legyen
„Velünk az Isten” többes száma.

Ifj. Dr. Fekete Károly

Belémfagy lassan a világ,
mint téli tóba a nádbugák,
kis torlaszokba ott ragad
egy kép, egy ág, egy égdarab –
ha hinnék Benned, hallgatag
széttárnád meleg tenyered,
s az két kis napként sütne fönn
a tél felett, a tó felett,
hasadna jég, mozdulna hab,
s a tárgyak felszökellve mind
csillognának, mint a halak.

Nemes Nagy Ágnes

t
i

tû-
levelû

csend kupolái,
örök-

zöld fenyvesek,
a hó

alól is reményt szikrázni,
csak zengjetek!

Isten nélküli istállóknak mélyén
ti õrzitek a szárnyatok alá menekült

kisdedet.
Túl: arasznyi ágaitok szalmazsákokba rejtve,

ha õrök
elkobozzák, rabok szabad szívében nyittok tovább!

Némán is hirdessétek a gyûlölet-rengetegbe:
csak a

szeretet
tehet

csodát.
Tollas Tibor

Jég

Fenyõk



Eljött a Kisded
biztatni újra:
bízhatni benne
s bízhatni olykor
csalódni csöppet
és bízni újra
s csalódni ismét
Lehet hogy nem volt
lehet hogy nincsen
lehet hogy nem lesz
hiszem hogy volt is
hogy van nagyon van
hiszem hogy lesz is-
Ó drága gyermek
ki férfiként majd
fából keresztet
sem bírsz cipelni
engem s keresztem
kisdednyi vállad
táncolva hordoz

Csorba Gyõzõ

Alkalmaink

Egyházközségünk Alapítványának kurató-
riuma köszönetét fejezi ki mindazon gyüle-
kezeti tagunknak, akik jövedelemadójuk 1%-
át Alapítványunk javára ajánlották fel.
A 2002. évben felajánlott összeg 848.000.-
forint volt. Az összeg alapszabály szerinti fel-
használásáról a Kuratórium gondoskodni fog.

Vasárnap
9:00 Bibliaóra – Vakok Intézete, hó 1. vas.
8:30 Istentisztelet a templomban
8:30 Gyermek istentiszteletek 3-8 és 9-12

éveseknek, termekben
10:30 Istentisztelet a templomban
10:30 Gyermek istentiszteletek 3-8 és 9-12

éveseknek, termekben
15:00 Családi istentisztelet, hó utolsó va-

sárnap, hittanosoknak és szüleiknek*
17:00 Zenés áhítat a templomban
Hétfõ
17:00 Imaóra kisteremben
17:45 Énekkari próba, teremben*
Kedd
9:30 Nyugdíjas Szeretetkör, teremben
17:00 Nõi Bibliakör, gyermekmegõrzéssel*
Szerda
10:00 Kismamakör, gyermekmegõrzéssel*
17:00 „Picifi” 15-16 évesek, teremben*
17:00 Bibliaóra, teremben (nyáron 18:00)
19:00 Bibliakör volt bibliaiskolásoknak*
19:00 Egyetemi istentisztelet, templomban*
Csütörtök
19:00    „Nagyifi” 22-25 éveseknek, terem*
19:00 Bibliakör 50 körüliek, teremben*
Péntek
15:00 Konfirmációi óra I. csop., teremben*
16:30 „Kisifi” 17-21 évesek, teremben*
17:00 „Újifi” 14-15 éveseknek, teremben*
17:00 „Minifi” 16-17 évesek, teremben*
17:00 Bibliakör 40 év körüliek, irodában*
19:00    „Középifi” 20-22 évesek, teremben*
19:00 Fiatalok köre 25-30 évesek, terem*
19:00 Bibliaiskola (felkészítés felnõtt

keresztelésre, konfirmációra is)*
Szombat
15:00 Konfirmációi óra II. csop., teremben*
16:30 Legújabb ifi 14 évesek, teremben*
Hittanórák*: az Árpád vezér, Békessy, Bolyai,
Hatvani, Kettesy, Újkerti általános iskolákban
lévõ 30 csoportunk órarendje a templomi hirde-
tõnkön olvasható!
A *-gal jelzettek nyáron szünetet tartanak!
   Mindenkit szeretettel várunk!
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Kisdednyi vállad



Zsuzsi karácsonyi meglepetése

– Végre, itt a karácsonyi szünet! – lelkendezett
a kis Zsuzsi. – Nincs házi feladat, de azért ren-
geteg elintéznivalóm van! Meg kell vásárol-
nom az ajándékokat, rendet kell rakni a szobám-
ban… Jaj, és a Nagyi! Õ a legsürgõsebb. Még
ma délután feltétlenül meg kell látogatnom!

Nagyi ott állt a negyedik emeleti ablakban,
és nézte a hóesést.
– Mennyire megváltoztak az emberek! Mintha
kihalt volna az érzés belõlük. Csak rohannak,
és semmire sincs idejük… Egymásra sem… –
gondolta szomorúan.

Amikor hirtelen megszólalt a csengõ, össze-
rezzent, de kíváncsian ment ajtót nyitni. Meg-
látva Zsuzsit, örömmel tárta ki az ajtót:
– Szervusz Forgószél kisasszony! Örülök,
hogy látlak! Gyere be gyorsan! Mi újság?
– Szia Nagyi! Semmi. Igazán semmi lényeges.
Csak látni akartalak még karácsony elõtt. De
finom sütemény illat van nálad!
– Igazán nagyon kedves tõled, hogy látni akar-
tál! Mandulás habcsókot sütöttem, annak ér-
zed az illatát. Megkóstolod?
– Igen, de elõbb feltétlenül telefonálnom kell
egyet a mobilomon.
– Olyan sürgõs???
– Azt hiszem, igen. És fontos is! Akarom
mondani, vészesen elkerülhetetlen…
– Nocsak! Nem ismerek rád!
– Randit beszéltem meg valakivel itt a kapud
elõtt, de olyan hideg volt, hogy nem vártam
meg az illetõt, és most…
– Te, csak nem valami FIÚ van a dologban? Ki
az az „illetõ”?
– TITOK! Nem kell mindjárt rosszra gondolni!
Egy osztálytársam… Majd könnyedén nyúlt
a telefonja után, és bepötyögte a számokat:
– „Bocsi! Itt vagyok már a Nagyinál. Gyere
fel! Várlak!” – Majd a Nagyihoz fordulva így
szólt:
– Ugye nem baj, hogy felhívtam? Mindjárt õt
is megkínálhatod egy kis habcsókkal…

Nagyi sóhajtott egyet. Egy egész picikét.
Szinte saját magát sem vette észre:
– Istenem, milyen mások ezek a mai gyerekek!

 Folyton rohannak, tele vannak programmal…
Én nem ilyen voltam… Aztán akaratlanul is
megcsóválta a fejét, és magában folytatta:
– Itt van ez a mobiltelefon is. Már meg sem
tudnak lenni nélküle… És ez a randizás? Hisz
alig 12 éves! Hiába, nagyot fordult a világ! –
De már nyílt is az ajtó:
– Csókolom. Ugye nem baj, hogy feljöttem?
Kinn olyan hideg van, és nagyon fúj a szél…
– Szervusz. Gyere csak be, és vedd le a dzseki-
det, hisz az orrod sem látszik ki a sapka alól! –
mosolyodott el Nagyi.
– Kérsz egy forró teát?

És máris indult a konyhába, hogy feltegye a
teavizet, és hogy behozza a sütit. Amikor visz-
szaért a szobába, ámulva látta, hogy a rejtélyes
osztálytárs nem is FIÚ, hanem LÁNY: csinos,
mosolygós, 12 éves lány.
– Engedd meg, hogy bemutassam Rékát!
Együtt járunk hittanra. Jöhet a MEGLEPETÉS?
Ülj le ide a fotelba Nagyikám! Kikapcsoljuk a
lámpát, és helyette meggyújtjuk ezt a nagy
ünnepi gyertyát. Hoztál csillagszórót, Réka?
Most pedig ne csinálj semmit, csak figyelj erre
a szép, régi karácsonyi versre, amelyet megle-
petésnek szántunk:

Túrmezei Erzsébet: Karácsonyi kívánság…

– Hisz’ ezt a verset én is szavaltam sok-sok
évvel ezelõtt! – mosolygott Nagyi.
 Eszébe jutottak a régi emlékek… Ott állt ismét
a karácsonyfa alatt, és szinte látta magát, amint
a verset mondja…
Jó volt, hogy csak a gyertya világított, és senki
sem láthatta Nagyi meghatódottságát.
 Megbékélten, boldogan mosolygott és rájött,
hogy minden csalóka jel ellenére semmi sem
változott:

„Karácsony napján örömünk forrása,
hogy van e világnak dicsõ Messiása!”

Cili néni
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Gyerekoldal

az örök Istennek!Dicsõség mennyben

Békesség a földön minden embernek!

Az elkészítés módja:
Színezd ki a kis harangokat filctollal, és ragaszd össze õket!
A kettõ közzé tegyél fonalat, vagy tûvel átlyukasztva fûzz át rajta cérnát!
Szép ádventi ablakdísz, ünnepi karácsonyfadísz lesz belõle.
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Feladó:
Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség
4032 Debrecen, Bolyai u. 25. Telefon: (52) 410-811
Felelõs kiadó: Püski Lajos, lelkipásztor
Nyomda: REXPO Kft.   Készült 1700 példányban
11. évfolyam 12. szám

„Térj hozzám, mert megváltottalak!” (És 44,22)

Hírek Zenés áhítat
(vasárnaponként 5 órakor)
Dec. 7. Kovács Szilárd orgonál.
Dec. 14. Mercs Angéla, Kazár Ticiána és a
Vox Antiqua együttes énekel, a kiegészített
Harmonia Intsrumentalis együttes játszik
(mûvészeti vezetõ: Nagy Csaba), vezényel
Kiss Csaba.
Dec. 21. Nádasi Dorottya orgonál.
Dec. 28. Nagy Tímea blockflötézik.
Jan. 4. Szabó Katalin orgonál.
Jan. 11. Kiss Zoltán orgonál.

1% + 1%
Az egyik 1% átutalásához Református
Egyházunk technikai száma: 0066.
A másik 1% átutalásához “Alapítvány a
Debrecen-Nagyerdei Egyházközségért és
Ifjúságáért” adószáma: 18545269-1-09.

Családi istentisztelet lesz dec. 21-én vasár-
nap délután 3 órakor hittanos gyerekeknek
és szüleiknek, ünnepi karácsonyi mûsorral.
Úrvacsorai elõkészítõ istentiszteletek:
dec. 22-23. hétfõn, kedden este 5 órakor a
templomban.
Szentesti istentisztelet: dec. 24-én, szer-
dán délután 4 órakor.
Karácsony elsõ napján úrvacsorás isten-
tiszteletek: fél 9 és fél 11-kor a templomban,
és 5 órakor istentisztelet. Az ünnepen legá-
tus is szolgál.
Karácsony második napján délelõtt csak
fél 11-kor lesz istentisztelet keresztelésekkel,
valamint 5 órakor istentisztelet.
Óévi istentisztelet: dec. 31-én, szerdán
délután 4 órakor.
Újévi istentisztelet: jan. 1-én, csütörtökön
csak fél 11-kor.

DEBRECEN

Áldott Karácsonyt
és békességes új esztendõt
kívánunk minden
kedves olvasónknak!

a Szerkesztõség
NYOMTATVÁNY


