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Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” (Ézsaiás 9,5)
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2005-ben történt

Istennek hála, ebben az évben is külön-
böző formában és helyszínen hetente 
több mint ötven alkalommal hirdethettük 
az Isten igéjét.
Minden jót igyekeztünk folytatni. A va-
sárnap délelőtti istentiszteleteken most is 
minden generáció, régóta hívők vagy mos-
tanában megtértek és érdeklődő, kereső 
emberek együtt dicsőíthettük az Urat.
Közösségi életünk másik fontos vonulata 
a kiscsoportos rétegalkalmak, ahol egy-
mást jobban megismerhettük, az igét 
tanulmányozhattuk, kérdéseket és szol-
gálatokat beszélhettünk meg, és közösen 
imádkozhattunk. A vasárnapi 550-600 fős 
(felnőttek és gyerekórások együtt) gyüle-
kezet  45%-a részt vett valamelyik hétközi 
kiscsoportban is.
A Martonfalvi óvodában és az önkormány-
zati iskolákban lévő 27 hittanos csopor-
tunkban, a református általános iskolákba 
járó kb. 75 gyermekünkkel, konfi rmandu-
sainkkal és a tíz ifjúsági csoportunk tagja-
ival együtt 500 fi atallal foglalkozhattunk 
hetente. Újdonság, hogy további két óvo-
dában folyik a gyermekek összegyűjtése. 
Elindítottuk a tizedik ifi s csoportunkat. 
Ifi s csoportjaink korábbi, életkori elne-
vezési lehetőségéből kifogyva most abc 
sorrendbe szedett bibliai személynevekből 
választottak maguknak nevet.
A Szentírást kevésbé ismerő szülőknek 
és hittanos gyermekeiknek tartottunk ha-
vonta Családi istentiszteleteket. A Biblia-
iskola hetenkénti alkalmain felnőttek ala-
pozhatták meg igeismeretüket. Közülük
18-an konfi rmáltak, és többségük bekap-
csolódott gyülekezetünk életébe.
Működött most is a Kismamakör, külön-
böző bibliakörök, bibliaóra és a Nyugdí-
jas Szeretetkör.

Énektanítás volt néhány vasárnap az 
egész gyülekezetnek, valamint többször 
is a kiscsoportokban és a táborban. Most is 
gazdagította istentiszteletünket és segítette 
éneklésünket a kórus. Minden vasárnap 
délután színvonalas Zenés áhítatot tar-
tottunk.
A Presbitérium havonta találkozott, a 
Munkatársi kör pedig negyedévente. 
Gyászolókat hívtunk vigasztaló istentisz-
teletre. Közösségünk erősítését szolgálták 
a Templomkerti találkozók. Missziói és 
közösségépítési szempontból most is 
kiemelkedő hatású volt a Sátoraljaújhe-
lyen tartott tizedik többgenerációs nagy-
táborunk, ahol 345-en voltunk együtt egy 
hétig, bölcsődések, óvodások, hittanosok, 
fi atalok, szülők és nagyszülők. A nehezebb 
helyzetben élőknek a táborhoz – tagjaink 
adományából – segítséget nyújthattunk.
Igeszolgálatot végeztünk a Vakok Intéze-
tében és az Idősek Házában. A gyülekeze-
tünk határain túli missziót segítettük azzal, 
hogy az Egyetemi istentiszteleteknek és a 
MEKDSZ egy csoportjának ingyen biz-
tosítottuk a fűtött templomot és termet. 
Felkérésre az ország különböző helyein 
tartottunk missziói témájú előadásokat.
Már egy éve működik gyülekezeti hon-
lapunk, www.refnagyerdo.hu, melyet 
naponta 70-90 fő látogat meg, határon 
belülről és túlról. A honlapon olvasható 
a vasárnapi prédikációk szövege is, ezért 
az alkalmainkról hiányzóknak és a bete-
geknek az idén már kevesebb, mintegy  
420 igeszolgálatot másoltunk le magne-
tofon kazettára. Megjelentettük havonta a 
Szivárványt. Karácsonykor és húsvétkor 
legátust fogadtunk. Megkezdte beosztott 
lelkészi szolgálatát gyülekezetünkben 
Csinády Melinda. 
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A jogilag már egyházkerületi tulajdonba 
került Egyetemi templom hasznosításáról 
folyamatban vannak a tárgyalások.
Missziói napot tartottunk „Anya kime-
nője” címmel. Az itthoni játékos sport-, 
és vakációs bibliai héten 50 gyermek vett 
részt. Gyülekezeti hétvégénken „Reformá-
tusságunk és magyarságunk a XX. és XXI. 
században” címmel, nagy érdeklődéssel 
kísért előadások hangzottak el.
Ősszel gondnok- és presbiterválasztásra 
került sor a mi gyülekezetünkben is.
Gyülekezetünk nevében köszönöm 
lelkésztársaimnak, a gyülekezeti gond-
noknak, kántoroknak, pénztárosnak, 
templomgondnoknak, hitoktatóknak, 
csoportvezetőknek, a Presbitériumnak, 
a Szivárvány szerkesztőségének és min-
denkinek szívből, hitből, szeretetből való, 
hűséges, önkéntes szolgálatát.
Több mint 120-an végeztek havi rendsze-
rességgel különböző önkéntes feladatokat, 
és még sokan alkalmilag segítettek. Jó 
példaként, és a közös munkálkodásra való 
további buzdításként – a teljesség igénye 
nélkül – most is több mint hatvanféle ilyen 
területet megnevezek: igei szolgálatok, 
bizonyságtételek, otthoni és gyülekezeti 
imádságok, igeolvasások. Családlátogatá-
sok, otthonokban és kórházakban végzett 
beteglátogatások, kórházi kántálás és sze-
retetszolgálati munkák. Gyermekműsorok 
betanítása és előadása, szavalatok, ének-
kari szolgálatok, zenei közreműködések, 
zenés áhítatokon való szolgálatok. Cikkek 
írása, újságunk szerkesztése, nyomtatása, 
valamint sajtótermékek terjesztése, honlap 
készítése, frissítése.
Úrasztali jegyek adományozása, úrvacso-
rai segítségek. Műszaki-gyakorlati mun-
kák, javítások, templomkert gondozása, 

virágok adományozása és templomi el-
helyezése, takarítási segítségek. Hivatali, 
irodai, könyvelési munkák, fénymásolá-
sok, körlevelek készítése, kézbesítése, 
anyakönyvezés. Jegyzőkönyvek megírása, 
perselyadományok számbavétele.
Anyagbeszerzés, mesteremberek moz-
gósítása, vásárlási segítségek, szeretet-
vendégségek előkészítése, sütemények, 
természetbeni adományok. Plakátkészítés, 
fényképezés, díszítés, varrás. Bizottsági 
szolgálatok. Egyházfenntartói járulékok, 
cél és perselyes adományok. Utazások 
szervezése, táboroztatási segítségek, 
vendégek fogadása, szállítások.
Hívogatások gyülekezeti alkalmakra, 
templomba érkezők fogadása és elhe-
lyezése, gyermekfelügyelet biztosítása a 
Kismamakörnek. Gyülekezetünk kerete-
in kívül végzett szolgálatok, alapítványi 
munkák. Jó szándékú építő észrevételek, 
javaslatok. Szolgálatunk végzéséhez csalá-
dunknak adott segítségek. Egymás iránti 
türelem és szeretet.
Gyülekezeti életünk számokban is kifejez-
hető adatairól az év lezárulta után tudok 
beszámolni.
Az örökélet bizonyosságával és szolgála-
taikért hálát adva emlékezünk az ez évben 
elhunyt gyülekezeti tagjainkra.
Az esztendő végén magasztaljuk együtt az 
egyház Urát megtartó és szolgálatainkat 
megáldó kegyelméért!
Mi pedig bocsánatot kérünk azért, hogy 
minden igyekezetünk ellenére is voltak 
mulasztásaink, és azért is, ha valakit – aka-
ratunk ellenére – megbántottunk volna.
Szolgatársaim nevében is kívánok minden-
kinek áldott karácsonyt és békességes, ál-
dásokkal teljes újesztendőt! (Folytatjuk!)

Püski Lajos lelkipásztor

2005-ben történt
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Karácsonyi angyalok

Feküdt az ágyon. Arca viaszos sárgán 
fénylett a párnán. Szeme csukva volt, nem 
mozdult. Ha a mellkasa nem emelkedett és 
süllyedt volna le és föl, azt hihette volna 
az ember, hogy nem is él. Tagjaira mintha 
ólmos súlyok nehezedtek volna, alig bír-
ta mozdítani őket. Fejét próbálta az ablak 
felé fordítani, de görcsösen rándult össze a 
belehasító fájdalomtól. Inkább csak feküdt 
behunyt szemmel, és emlékezett…

Néhány napja jött egy fehér köpenyes 
férfi , talán egy borbély, de lehet, hogy csak 
egy ápoló. Föl-le húzgálta állán a 
pengét, majd a kezébe adott egy 
tükröt: „Jó lesz-e, Fodor bácsi?” 
– kérdezte kedvesen. Meg-
döbbent. Egy ráncos, össze-
töpörödött, ismeretlen vén-
ember nézett vissza rá. Nem, 
ez nem lehet ő – sikoltott 
fel némán, hiszen ő 
mindig nagy volt, és 
erős. Látta magát ott-
hon, ahogy áll a háza 
tornácán, és végignéz 
több holdas földjén. Ott voltak kedves fái, 
szőlőtökéi. Mi lesz most azokkal?
„Jó lesz, Fodor bácsi?” – ocsúdott fel a 
kérdésre. „Jó” – úgyis mindegy milyen, 
gondolta magában. Minden mindegy. 
Úgysem megy innét többé haza!

Eszébe jutott az első rosszullét. Eleinte 
csak esténként szúrt a szíve, és le kellett 
feküdnie, mert alig kapott levegőt. Az idő-
re fogta, a frontokra, a korára, hogy „hát 
öregszik, nem a régi már ő sem!” Aznap 
már reggel szédült, de nem vette komo-
lyan. Nem volt beteg soha! Elmúlik az, 
csak „be kell járatni”, ahogy mondogatta. 
Húzta vissza az ágy, de aztán csak felkelt, 
mert ott a jószág, annak is enni kell! Min-

den rendben ment, míg meg nem emelte 
a moslékos vödröt. Valahogy nehezebb 
volt, mint máskor. Érezte, ahogy emeli, 
egyre gyorsabban zúg a füleiben a vér, 
minden elsötétedik, és zuhan, zuhan bele 
a sötétségbe, a semmibe.

Itt ébredt fel valamelyik nap a kórház-
ban. Már arra sem emlékezett, pontosan 
mikor. A doktor azt mondta, valahol meg-
pattant egy ér a fejében. Agyvérzés. Most 
fekszik. Szinte mozdulni sem tud. Tudja, 
hogy van keze, lába, sőt azt is megmond-

ja nekik, hogy mit tegyenek, de 
azok nem hallgatnak rá, alsza-
nak. Dühöt érzett, éktelen dühöt. 
Vádolta a sorsát, vádolta Istent: 
elvette a lábait, a kezeit, az életét. 
Nem fog tudni többé kapálni, 

dolgozni. Ha behunyja a sze-
mét, még érzi a föld illatát. 

Nem akarta érezni. Fájt. 
Nem akart emlékezni se 
már. Mi rosszat tett az 

életben, hogy így bünteti 
az Isten? Tisztességes, becsü-

letes ember volt egész életében, mivel 
haragíthatta magára?

Meg akart halni. Elhatározta, nem 
eszik, így majd mindennek vége lesz. 
Három nap múlva hoztak egy csövet és 
ledugták a gyomrába. Öklendezett, a cső 
vége felsértette a nyelőcsövét. Az orvos 
megsemmisítően közölte: „Ha nem eszik, 
szondán át fogjuk táplálni.” Nem értenek 
ezek semmit! Már meghalni se vagyok 
képes egyedül! – dühöngött tehetetlen-
ségében, de másnap evett négy falatot. 
Többé nem hozták a szondát. 

Egyedül volt, mérhetetlenül magányo-
san. Mindenki elfelejtkezett róla, senkit 
sem érdekelt többé, haszontalanná vált. 
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Itt csak egy beteg, egy senki, egy 
ágyszám csupán: a „bal kettes”. Vágyott 
arra, hogy egyszer odaüljön valaki az ágya 
szélére, és megfogja a kezét – akkor is, 
ha nem érez belőle semmit. Tudni akarta, 
hogy még számít valakinek. A többi beteg-
hez mindig jött valaki. Ilyenkor behunyta 
a szemét, és elképzelte, milyen lenne, ha 
neki is lenne felesége, fi a vagy lánya, aki 
úgy szólítaná, „édesapám.” Ilyenkor sírni 
szeretett volna, de tudta, a könny szégyen, 
hát nem sírt…

Valami történt a folyosón. Felkap-
csolták a nagyvillanyt. Biztos megint 
haldoklik valaki. Annak mindjárt jobb 
lesz – gondolta. Talán ő lesz a követke-
ző. Akkor legalább törődni fognak vele. 
Újra behunyta a szemét. Aludni akart, félt 
az emlékektől, félt a vágyaktól, félt saját 
magától. 

Beszélgettek a folyosón. Nevettek. Fia-
talok. Idegesítette a jókedvük. Úgyis el fog 
múlni azoknak is! Gitár hangja csendült 
fel, majd az ének: „Mennyből az angyal, 
lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok…” 
Rájött, ezek kántálók. Karácsony van. El 
is felejtkezett róla. Hallgatta a dalokat. 
Jólesett a lelkének. Valahogy megcsitult 
benne a háborgás. Régi emlékek jutottak 
eszébe, ahogy apjával mentek „angyal-les-
re” kiskorában ilyen időtájt. Vágyott gyer-
mek lenni újra, vágyott az apjával lenni, 
vágyott hinni az angyalokban, mint egy-
koron. Csak feküdt a sötétben, és fi gyelte 
a folyosóról beszűrődő fényt és hangokat. 
Szép volt, olyan nagyon szép. Érezte, hogy 
megnedvesedik a szeme. Most nem bánta, 
úgyse látja senki. Békét érzett. Imádko-
zott, szavak nélkül. Valami megváltozott: 
nem volt már egyedül… 

Reformációs körsétán

Kismamák adventi koszorút készítenek

Ekkor egy szőke, angyalhajú lányfej 
dugta be a fejét az ajtón: „Áldás, békesség, 
Fodor bácsi! Boldog karácsonyt szeretnék 
kívánni! „Dicsőség a magasságban Is-
tennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat…”

(Cs.M.)

Karácsonyi angyalok
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Reformátusságunk és magyarságunk…

„Kicsit távolabbról kezdeném el az elő-
adást, mert az, hogy a magyar nép mit tett, 
vagy mit nem tett, alig számított…” 
Ezek illusztrálására elő-
adónk először szólt arról, 
hogy a XX. sz. magyar 
történelmét 1848-tól 
kell indítanunk, mert 
amikor a magyar sere-
gek győztek, akkor fel-
merült a kérdés, hogy 
ezzel megszűnhet Kö-
zép-Európában a nagy-
hatalmi erőviszonyokat 
kiegyenlítő Habsburg Birodalom. Anglia 
és Oroszország úgy döntött, hogy nem kell 
a független Magyarország. A Kiegyezést 
követő magyar fellendülésnek sokáig 
nagyon jó híre volt Európában. 1890-re 
átalakulnak az európai nagyhatalmi vi-
szonyok Németország megerősödésével, 
és ettől kezdve az európai sajtóban rossz, 
feudális hírünket keltik.
A XX. század elejére kialakult nagy-
hatalmi szövetségi rendszerek már nem 
hagytak mozgásteret Magyarországnak, 
amely az első világháborúban hatalmas 
vérveszteséget szenvedett. Ekkor egye-
sek azt hitték, ha mi demokraták leszünk, 
akkor a nyugati hatalmak megvédenek, 
majd pedig ugyanezek a világforradalom 
vörös paripájában bíztak, és bekövetkezett 
Trianon. 
Itt a nagy magyar bűn az, hogy Magyar-
országon lehetett jelszavakkal embereket 
félrevezetni. 
Horthyt nem a magyar nép, hanem a 
nyugati hatalmak választották ki, hogy 

stabilizálja a Trianonban szétvert Ma-
gyarországot. Ilyenkor elindul mindig 
a bűnbak keresése. A magyar szociális 

struktúra valóban rossz 
volt, a földreform is fel-
emásra sikerült, egyéb-
ként akkor kisparaszti 
alapon valószínűleg nem 
lehetett volna politikai 
stabilitást létrehozni. 
„Az adott történelmi ösz-
szefüggésben nem számí-
tott az, hogy a kis népek 
mit tettek, vagy tehettek 

volna, hanem hogy a nagyhatalmaknak 
milyen érdekeik voltak. 
A történelemben pusztán etikai, és utóla-
gosan belátott igazságok alapján nagyon 
nehéz megérteni, hogy végül is a felelős-
ségek hogyan oszlanak meg.” 
A nagyhatalmak a Habsburgok államát 
szétrúgták, létrehozták a Kisantantot, majd 
szétrúgták az általuk nagyon demokrati-
kusnak nevezett Csehszlovákiát is 1938-
ban, mint ahogy korábban a történelmi 
Magyarországot. A nyugati hatalmak 
később Európa közepét gyakorlatilag 
kiszolgáltatták a kommunistává lett Orosz 
Birodalomnak, melynek szomszédságában 
nem volt egymással összebékíthető kis-
népi összefüggésrendszer. Éppen a népek 
körében volt nagy a gyűlölködés az első 
világháborút követő nagy rablások és elül-
dözések következtében. Magyarországon 
pedig a bűntudatot növelték. 
A történelemben azonos mércével kell 
mérni. Ha nem volt bűn az ország szétda-
rabolása, akkor miért bűn az, ha a magyar-

A XX. század magyar tragédiái
(Dr. Tőkéczki László gyülekezeti hétvégénken tartott első előadásának néhány hangsúlya)
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ság szerette volna saját etnikai állományát 
visszaszerezni? 
1918 után a népek önrendelkezési joga 
nevében osztottak fel területeket anélkül, 
hogy megkérdeztek volna bárkit is. 1945 
után pedig az antifasizmus és a demok-
rácia jegyében szolgáltattak ki népeket 
azok megkérdezése nélkül a sztálini 
Oroszországnak. Ez a késve beinduló 
polgárosodásunk teljes felszámolását je-
lentette, és olyan helyzet alakult ki, mely 
a magyar történelemnek egyik legcsodála-
tosabb felvillanásához vezetett 1956-ban. 
A reménytelen reménység jegyében. Ekkor 
volt az utolsó pillanat, amikor a magyar-
ság a saját szándékából próbálta sorsát 
rendezni. Ekkor egy világtörténelmi hely-
zetben megint döntenek Magyarországról 
anélkül, hogy a magyar nép ebbe beleszól-
hatott volna, és a magyar szabadságnak 
befellegzett. Amerika miattunk nem, de 
később a nekik közeli Kuba miatt koc-
káztatta az esetleges atomháborút is. De 
akkor ne nevezzük demokratikusnak a 
kettős mérce használatát.
1989 változásai megint egy nagyhatalmi 
átrendeződésnek a következményei, nem 
véletlen, hogy a magyar nép nem élte 
meg igazi felszabadulásként ezt az igazi 
történelmi eseményt.
1991-ben a hatalmas atomarzenál birto-
kosa, a Szovjetunió hirtelen eltűnt és 
Magyarország is szabad lehetett. Itt van 
az, hogy az Úristen a történelem Ura! 
Magyarország kapott egy nagy lehetősé-
get, de a magyar társadalom képtelen volt 
már arra, hogy a saját erejéből, saját meg-
oldásokat hozzon, és igazán ez a tragédia.
Mi is történt a Rákosi-Kádár korszakban? 
Mindenkit tulajdontalanná tettek, mindent 
államosítottak, és a kiszolgáltatottság 

uralta el az országot. Most 1990 után egy 
fordított folyamattal a mindent privatizá-
láson keresztül teszik tulajdontalanná né-
pünket. Népünk már nem volt spirituálisan 
elég szervezett, hogy harcoljon jogaiért, 
1956-ban még a lélek és a szellem hatott, 
de ez 1989 utánra nagyrészt ez eltűnt. En-
nek az újjáteremtésére lenne, az Úristen 
segítségével, a legnagyobb szükségünk a 
XXI. században, és a többi, úgymond, jön 
magától. Mert nem a materialitás mozgatja 
a világot, ahogy hirdették sokáig, hanem 
a lélek és a szellem. 
Az Európai Unió a saját civilizációs 
gyökereit megtagadta alkotmányában. Itt 
már nekünk, keresztyéneknek is van bűnbá-
natra okunk, mert a magyar társadalom is 
erősen szekularizált lett. De a magyar tár-
sadalomban a népszámlálás vallási adatai 
szerint a szomszédos népekhez képest nem 
annyira rossz a helyzetünk. Ez a vallási 
hagyomány lehetőséget adhatna sokaknak, 
hogy elinduljanak valamerre. Sok mulasz-
tása van azoknak a templomba járó embe-
reknek, akik kicsit ódivatúan fogalmazzák 
meg, hogy mi a keresztyénség lényege.
Ha nincsenek közös emlékek, közös hi-
tek, közös kultúra, akkor nem lehet még 
beszélni sem egymással. Nagy feladat a 
határainkon belüli kisebbség integráció-
ja, és a határon kívül rekesztett magyar-
jainkhoz való kapcsolatunk is. Csak akkor 
leszünk képesek önmagunk feletti teljesít-
ményt nyújtani, ha az ember személyisége 
átalakul. 
„A megismerésen alapuló cselekvési 
programot kell kialakítani mind gyüleke-
zeti mind országos szinten. Csak így lehet 
építkezni, lassan, szívósan, kis lépésekkel, 
de távlatosan. És akkor megint sikeres 
korszak kezdődhet el…”

…a XX. és XXI. században (1.)

Püski Lajos



Választási eredmény
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Gondnok:  Kerti Péter

Presbiterek:
Daróczi Sándorné
Mózes Áron
Kerti Péter
Bohátka Sándor dr.
Győri János
Székely Pálma
Szabó István
Hodossi Sándor
Tamás András dr.
Tóth Enikő dr.
Kristófné Máthé Ildikó
Ötvös László Csaba
Fazakas Gergely
Széll György
Albertné Országh Mariann
Rejtő László dr.
Tóth Béla
Deák Ferenc dr.
Nagyné Koch Noémi
Tóth Lászlóné Katika
Erdei István dr.
Máthé Tamás
Péter-Szarka György dr.
Kozma György

Pótpresbiterek:
Simon Csaba
Gonda László
Turza Teréz
Kulcsár Csaba
Máté Sándor
Bódor Lajos dr.

A gyülekezet tagjai 327 érvényes
szavazatot adtak le.

A választás eredménye december 13-án 
lép jogerőre.

Isten áldja meg valamennyiük életét, 
szolgálatát!

Ünnepekre

Számontartónk

"Augusztus császártól parancsolat adaték 
ki, hogy az egész föld összeírattassék…” 

(Lk. 2,1)

Nyilvátartásra okot
adott hogy ujjlenyomatot
adtam hadigogságban

/ott is volt nyilvántartás/
Számla- adó- betétszám
személyi- s telefonszám

/fejfánkon majd az évszám/
Egy császártól jogos kívánság
hogy adósainak számát
tudja a nagyvilágban

/ne vedd szívedre József/
Vidd hát várandós mátkád
fi zesd érte a számlát
az egycsillagos szállóban /

/nehéz éjszaka vár rád/
De ott születik az áldás
új idő- s népszámlálás
kezdetektől a végig

/MINKET IS SZÁMONTARTÓN!/

Hálás csodálkozás

Hogy láthatom
megvakult csillagok közt 
hogy csillagfénytől 
remeg Bethlehem

Hogy tudhatom 
papírkosárba 
szánt sorok közt 
leírni azt is 
nem reménytelen

Kovács Tibor verseiből



Új IFI-nevek
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Szilveszteri ének

Az elmúlt években egyre több ifjúsági 
csoport jött létre a gyülekezetben, ami 
nem jelentett mást, mint hogy lassacskán 
kifogytunk a kicsinyítő képzőkből és jel-
zőkből. A legfi atalabbaknak az idén már 
nem tudtunk újabb nevet kitalálni, így 
egyre sürgetőbbé vált a kérdés. Arról 
nem is beszélve, hogy maguk a fi atalok 
lassan kinőtték a nevüket, hiszen 18-22 
évesen már igazán nem „kicsik,” „picik,” 
vagy épp „minik”! Ezért két éve Sátoral-
jaújhelyen meghirdettük, hogy várjuk az 
ötleteket, de igazán használható javaslat 
az összes IFI-re nézve egy sem érkezett. 
Így született meg végül az a gondolat, 
hogy a csoportokat nevezzük el Bibliai 
személyekről, az életkort pedig jelezze 
az ABC betűinek emelkedése. A neveket 
a csoportok szavazták meg, általában több 
fordulóban. A végeredmény így alakult:

Fiatalok köre: Ábrahám 

Nagyifi : Boáz 

Középifi : Cirénei Simon 

Kisifi : Dávid 

Minifi : Éli 

Picifi : Fébé 

Újifi : Gábriel 

Legújabb ifi : Hóseás 

Legeslegújabb ifi : Izráel 

Ifi  2005: Józsué
Csinády Melinda

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

1% + 1%

Az évnek vége, vége.
Menjünk az új elébe!
Jó volt itt járni,
Igédre várni, 
hála érte.

Hűséged karja védett,
bár hűtlen volt a néped.
Áldásod árad,
s  a bűnbocsánat
kész Tenálad.

Az évek elsietnek,
de mindig áll a kereszted.
ÚR JÉZUS, véred
az örök élet.
H á l a   N é k e d !

                     Füle Lajos

Aradi kirándulás
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Örömtöbblet Alkalmaink

Nem halt meg József a kútban
tette ami tőle tellett
a gabonát raktárba rakta
szűkebb esztendőkre kellett

Az ÖRÖKKÉVALÓTÓL tudta jóelőre
hogy a jó – ha nem kell mára – 
Kell jövőre.

 A megválasztott gondnokért és presbi-
    terekért,

 A gyerekek és fi atalok karácsonyi szol-
    gálatáért,

 Azokért akik magányosan, betegen 
    töltik az ünnepeket, 

 Adjunk hálát az idei esztendő áldása-
    iért.

Imádkozzunk…

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

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 vasárnap,

hittanosoknak és szüleiknek*
17:00 Zenés áhítat a templomban

HÉTFŐ

17:45 Énekkari próba, teremben*
KEDD

  9:30 Nyugdíjas Szeretetkör, teremben
17:00 Női Bibliakör, teremben*
18:00 „Cirénei Simon IFI” 22-24 éveseknek*

SZERDA

10:00 Kismamakör, gyermekmegőrzéssel*
17:00 Bibliaóra, teremben (nyáron 18:00)
19:00 Bibliakör volt bibliaiskolásoknak*
19:00 Egyetemi istentisztelet, templomban* 

CSÜTÖRTÖK

16:30 „Izráel IFI” 14-15 évesek, teremben*
18:30 Bibliakör 50 év körüliek, teremben*
19:30 „Boáz IFI” 25-28 éveseknek, teremben*

PÉNTEK

15:00 Konfi rmációi óra I. csop., teremben*
16:30 „Józsué IFI” 13-14 évesek, teremben*
16:30 „Gábriel IFI” 16-17 évesek, teremben*
17:00 „Fébé IFI” 17-18 évesek, karzat alatt*
17:00 Bibliakör 40 év körüliek, irodában*
19:00 „Éli IFI” 18-19 évesek, karzat alatt*
19:00 „Dávid IFI” 19-22 évesek, irodában*
19:00 „Ábrahám-kör” 30 év körüliek, teremben
19:00 Bibliaiskola (felkészítés felnőtt kereszte-

lésre, konfi rmációra is), teremben*
Szombat

15:00 Konfi rmációi óra II. csop., teremben*
15:30 „Hóseás IFI” 15-16 évesek, teremben*
Hittanórák*: az Árpád vezér, Bolyai, Hatva-
ni, Kettesy, Újkerti általános iskolákban és a 
Martonfalvi, Simonyi és Babits utcai óvodá-
ban lévő 30 csoportunk órarendje a templomi 
hirdetőnkön olvasható!

A *-gal jelzettek nyáron szünetet tartanak!
   MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 



Gyermekeknek
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Készíts karácsonyi képeslapot!

A fenti rajzot vágd körül a vastag vonal mentén! Színezd ki, hogy szép, hangulatos 
legyen! Ragaszd fel egy keménypapírra, és máris készen van a képeslapod. Írjál rá 
karácsonyi üdvözletet, és küldd el valakinek! 

Márta néni



Feladó:
Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség
4032 Debrecen, Bolyai u. 25. Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos, lelkipásztor           
Nyomda: REXPO Kft.   Készült 1700 példányban
13. évfolyam 12. szám

DEBRECEN

Áldott Karácsonyt
és békességes új esztendőt
kívánunk minden
kedves olvasónknak!
           a Szerkesztőség

NYOMTATVÁNY

„Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát 
küldte el Isten a világba…” (1Kor 5,17)

Hírek

 Családi istentisztelet lesz dec. 18-án vasár-
nap délután 3 órakor hittanos gyerekeknek és 
szüleiknek, ünnepi karácsonyi műsorral.

 Úrvacsorai előkészítő istentiszteletek: dec. 
21-23. szerda-péntek este 5 órakor.

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

 Karácsony első napján úrvacsorás isten-
tiszteletek: fél 9 és fél 11-kor, és 5 órakor zenés 
áhítat. Az ünnepen legátus is szolgál.

 Karácsony második napján, vasárnap
délelőtt csak fél 11-kor lesz istentisztelet ke-
resztelésekkel, valamint délután 5 órakor.

 Óévi istentisztelet: dec. 31-én, szombaton 
délután 4 órakor.

 Újévi istentisztelet: jan. 1-én, vasárnap 
csak fél 11-kor.

(vasárnaponként 5 órakor) 

Dec. 4. Bárdos Leánykar énekel, vezényel 
Szesztay Zsolt.

Dec. 11. Mészáros Edit orgonál, Réti 
Melinda hegedül. 

Dec. 18. Karasszon Dezső orgonál.

Dec. 25. Dunkel N. Norbert csembalózik 
és orgonál.

Jan. 1. Karasszon Dénes és Ludway Se-
bestyén gordonkázik 

Jan. 8. A Vox Antiqua együttes énekel, 
vezényel Kiss Csaba.

Zenés áhítat


