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

Virágvasárnapon konfirmált felnőttek
Hátsó sorban balról: Rácz Zsolt, Püski Lajos lelkész, Nagy Zoltán, Kiss Gábor. Középső 
sorban balról: Sári Róbert, Riskó Anna, Földeáki Judit, Aranyné Riskó Orsolya, Feke-
te Sándorné Ildikó, Szutor Zoltán, Dr. Bubán Tamás. Ülő sorban balról: Sebestyénné 
Ivanov Marianna, Szántóné Magyar Tímea, Mezősi Katalin, Abuczki Katalin, Kalla Ildikó, 

Szutorné Koppányi Tünde, Ilyés Lászlóné, Tőkés Margaréta. 

„Nyissátok ki előttem az igazság kapuit!
Bemegyek, és hálát adok az Úrnak!” 

(Zsolt 118,19)
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A közösség áldásai (5.)

A felekezeti középiskolások hétköznapi 
magatartásának jellemzésére két, a fiata-
lokat súlyosan veszélyeztető társadalmi 
probléma elterjedtségének vizsgálatát 
választottuk ki. Elsőként az embertársa-
ink elfogadásának követelményét előíró 
norma érvényesülését tanulmányoztuk a 
felekezeti és a nem felekezeti középisko-
lások körében.
Miközben az 1990-es évek kutatásai a 
magyar társadalomban a más etnikumok-
kal szemben emelkedő mértékű előítéle-
tességről beszéltek, adataink alapján jól 
látható az a tendencia, hogy a felekezeti 
iskolás fiatalok toleránsabbnak bizonyul-
tak a nem felekezeti intézmények tanuló-
inál. A különbség kifejezetten jelentősnek 
mondható, hiszen a kínaiakra és a zsidókra 
kétharmad annyi, az arabokra és a szlo-
vákokra majdnem feleannyi, az erdélyi 
magyarokra, a németekre és az oroszokra 
kevesebb, mint feleannyi felekezeti kö-
zépiskolás tekint idegenkedéssel, mint 
nem felekezeti középiskolás kortársaik. 
A felekezeti és a nem felekezeti iskolá-
sok megegyeznek viszont abban, hogy 
egy lehetséges cigány padtárssal kapcso-
latban több, mint a tanulók fele rendelke-
zik fenntartásokkal mindkét körben. Arra 
voltunk kíváncsiak, hogy milyen tényezők 
segítik elő a fiatalok körében a mások el-
fogadására vonatkozó előíró norma érvé-
nyesülését, vagyis miben különböznek a 
többféle idegen csoportot elfogadóbb ta-
nulók távolságtartóbb társaiktól.
Egyik figyelemre méltó eredményünk 
szerint a felekezeti középiskolákban 
sem az alacsonyabb végzettségű szülők 
gyermekei körében nem jellemző az 
előítéletesség erősödése, sem a magasan 

kvalifikáltak körében annak enyhülése. Ez 
eltér az általában tapasztalható tendenciá-
tól, vagyis valamilyen hatás módosítja az 
iskolázatlanok gyermekeinek szokványos 
türelmetlenségét. Meglepetésnek számít, 
hogy a család anyagi helyzete a felekezeti 
mintában pontosan ellentétes hatást vált 
ki, mint általában: a szerényebb anyagi 
háttérrel rendelkező tanulók nagyobb 
eséllyel kerültek az elfogadóbbak közé, 
a módosabbak pedig a kevésbé tolerán-
sak közé. Ebben a körben a család romló 
anyagi helyzetéből sem következik olyan 
mértékű frusztráció, ami idegen csoportok 
elleni ellenszenvet eredményezne. Ez azt 
mutatja, hogy a felekezeti középiskolások 
jobbára mentesek az gazdasági eredetű 
frusztráción alapuló zsigeri reakcióktól, 
amelynek elterjedtségét a kettős állampol-
gársággal kapcsolatos döntés is mutatja.
A kisebbségi csoportok eltérő regionális 
népsűrűsége nem maradt hatástalan a ta-
nulók attitűdjeire. A többi hazai vizsgálat 
tapasztalataival megegyező eredményre 
jutottunk abban a tekintetben, hogy a ro-
mák által legsűrűbben lakott területeken 
valamivel kevésbé toleránsak a diákok, 
azonban a felekezeti középiskolások köré-
ben nem érvényesül az a tendencia, hogy a 
romák által legritkábban lakott térségeken 
is emelkedne az előítéletesek aránya. 
A rendszeres imádkozás, a személyes 
vallásgyakorlat szemmel láthatóan a leg-
erősebben növeli a toleránsabb beállítódás 
esélyét, azonban a rendszeres templomba 
járás hatása nem szignifikáns. Lényeges 
kérdés, hogy hogyan hat a személyes 
vallásgyakorlat a toleránsabb beállítódás 
kialakulásának irányába, amikor például 
a család kifejezetten vallásos légköre, a 
tanuló rendszeres templomba járása vagy 

Idegenek el- és befogadása



3

A közösség áldásai (5.)

a hasonló vallásgyakorlattal rendelkező 
gyerekek iskolai sűrűsége nem képes ezt 
elősegíteni. Feltehetően a személyes val-
lásgyakorlat, azaz a rendszeres imádkozás 
hozzásegíti ezeket a tanulókat egy speciá-
lis, a köznapinál őszintébb, önkritikusabb 
látásmód elsajátításához, amelynek szer-
ves része az, hogy az egyén rendszeres 
lelkiismeretvizsgálat során kontrollálja 
más emberekhez való viszonyát
A kortárs csoportbeli környezet egyező 
érték- és normarendszere határozottan 
segíti a felekezeti gimnáziumokban tanu-
lók elfogadóbb attitűdjeinek kialakulását, 
akárcsak az ezzel erősen együttmozgó val-
lásos ifjúsági közösségbe tartozás. A kö-
zösen elfogadott normákra épülő közösség 
a normákhoz való igazodás biztosítékaként 

működik, s elősegíti a vallásosság lénye-
géből fakadó felebaráti szeretet követel-
ményének megélését. Ilyen módon képes a 
baráti kör vallásos többsége a toleránsabb 
beállítódás irányába hatni. Ha az egyes is-
kolák tanulóit vizsgájuk, jól látható, hogy 
a személyes vallásgyakorlattal rendelkező 
és vallásos ifjúsági közösségbe járó gyere-
kek gyakoribb iskolai előfordulása döntő 
hatást gyakorol azoknak a fiataloknak az 
elfogadóbb állásfoglalására,  akik maguk 
nem imádkoznak és nem tartoznak kis-
közösséghez sem.

Pusztai Gabriella

(Gyülekezeti tagunk kutatásának eredményei 
könyv formában is megjelentek, Iskola és közösség 

címen. Bp, Gondolat Kiadó, 2004). 

Meghívó női konferenciára



4

Felnőttek konfirmációja
Tisztelt Gyülekezet, kedves Testvérek! 

Az elmúlt esztendő szeptembere óta, sa-
ját elhatározásunkból a mi számunkra is 
valósággá vált: Bibliaiskolásokká lettünk. 
Különböző életkorúak és foglalkozásúak 
vagyunk és más-más környezetből érkez-
tünk. Mindannyian rendelkeztünk már 
bizonyos ismeretekkel a Bibliáról, és a 
keresztyén istenhit valamilyen formában 
ott volt az életünkben. Viszont szerettük 
volna mindezeket önmagunkban meg-
erősíteni!
Az elmúlt hónapokban igazi lelki békét, 
megnyugvást és kapaszkodót a Szentírás-
ban találtunk. Kezdtek csillapodni belső, 
hitbéli bizonytalanságaink, kétségeink. 
Többünknek megvilágosodtak korábbról 
ismert embertársaink bizonyságtételei, 
amikor a saját megtérésükről beszéltek. 
A Biblia tanulmányozásával, Isten igéjé-
nek olvasásával egy új, igaz és tiszta világ 
nyílt meg előttünk. Felmutatta szépségét, 
az egyetlen igaz utat, amelyre mennyei 
Atyánk hív minket. További földi éle-
tünkben bizonyíthatjuk, hogy megértettük 
és beláttuk: Teremtőnk parancsolataiban 
a mi javunkat is szolgáló jó szándéka, 
jóságos és megbocsátó szeretete mutat-
kozik meg. 
A húsvét közelgő ünnepe, Isten egyszülött 
Fiának, Jézus Krisztusnak értünk hozott 
keresztáldozata figyelmeztet bennünket: Ő 
a szenvedést és a halált is vállalta, hogy 
mi is, megtérve, az Úristen megváltó 
kegyelmében részesedhessünk. Érezzük, 
hogy nem könnyű a Jézus tanítása szerinti 
úton járni, amely sokszor próbatételekkel 
jár együtt. De tudjuk, hogy harcainkban 
mennyei Atyánk mindig velünk van! Ha 
imádságainkban kérjük Őt, erőt ad és 
Szentlelke által munkálkodik bennünk. 

Mi, akik most konfirmálunk, azt a lelkünk-
ben megért tiszta szándékunkat szeretnénk 
kifejezni, hogy önként igent mondunk az 
Úr megszólító szavára. Fogadalmunkkal 
csatlakozni szeretnénk református, keresz-
tyén anyaszentegyházunkhoz.
Őszinte szándékunk megvalósulásához 
kérjük a kedves gyülekezeti testvérek 
buzdító imádságát. További életutunkon 
mindnyájunkat egy ének is segít:
„Teremts bennem tiszta szívet, ó Uram!
Az erős lelket újítsd meg bennem!
Ne vess el engem a Te orcád elől, 
Szentlelked ne vond meg tőlem!
Támogass az engedelmesség lelkével, 
Szabadításod örömét add nekem!”

Nagy Zoltán

Köszönjük Urunk, hogy hívó szavad oly’ 
sokszor ismételted, míg meg nem hallot-
tuk, s ki nem nyitottuk Feléd szívünk. 
Köszönjük, hogy ide vezettél bennünket 
ebbe a Bibliaiskolába, ahol szeretettel, 
odafigyeléssel körbevéve kaptunk segít-
séget, hogy minél jobban értsük szavad, 
tanításaidat. Segíts bennünket a most tett 
fogadalmunkban elég hitet, kitartást adva 
arra a remélhetőleg hosszú útra, amire a 
keresztelkedéssel, konfirmálással léptünk. 
Segítsd az itt egybegyűlt híveidet, hogy tá-
maszai lehessenek egymásnak, családtag-
jaiknak, felebarátaiknak, s a hit, remény, 
szeretet által erősödjenek az egymáshoz 
kötött szálak. Áldd meg, Urunk, csendes 
óráinkat, hogy kellően el tudjunk mélyed-
ni igéidben, és segítségül legyenek min-
dennapjainkban, átjárva gondolatainkat, 
visszatükröződve tetteinkben. Ámen. 

Sebestyénné Ivanov Marianna

Idén konfirmáló imádsága
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Köszöntő
Kedves Testvérek!
Egy évvel ezelőtt bibliaiskolás társaimmal 
mi is itt álltunk az Úr színe előtt azzal a 
szándékkal, hogy életünket neki szentel-
jük. Isten kegyelmes munkájának hála, 
ezen a Virágvasárnapon is sokak szívébe 
költözött be a vágy. Az arcok mások, de az 
indíttatásunk ugyanaz: Jézus Krisztussal 
eggyé válni.
Ezen a napon különös hálát éreztem azért, 
hogy felnőttként nyerhettem el a kereszt-
séget, és Istentől kapott új életemben 
gyakran merítek erőt ebből a magasztos 
érzésből. 
Kívánom, hogy a ti szívetekben is egyre 
csak erősödjön az Isten iránti szeretet. 
Kívánom, hogy további utatok során ti is 
megtapasztaljátok az élő gyülekezethez 
tartozás áldásos erejét. Bár a hetenkénti 
bibliaiskolai alkalmak a biztos vezetéssel 
hamarosan véget érnek, ti keressétek az 
újabb alkalmakat, találjátok meg helye-
teket a gyülekezet kis csoportjainak egyi-
kében, és – ahogy az Ige mondja – „Lelke-
sítsétek egymást minden nap” (Zsid 3,13), 
hogy Isten tovább folytathassa bennetek 
építő munkáját.
Kívánom, hogy átéljétek a nyári gyüle-
kezeti táborozás különleges élményét, 
ahol mint egy „lelki benzinkútnál” egész 
évre feltankolhattok a testvérek és Isten 
szeretetével. 
Egy versrészlettel (Venyercsán László: 
Pünkösd) köszöntelek benneteket, és Is-
ten áldását kérem mindnyájatokra a tavaly 
felnőttként konfi rmáltak nevében:

„És nem én vagyok aki élek már.
Krisztus éli az életét bennem, 

Mint holt magamban a tavaszi élet, 
Forrása fakadt fel Szívemben!”

Zsombikné Puy Katalin

Életképek

Konfi rmálók köszöntése

Nők világimanapjaNők világimanapja

Konfi rmálók köszöntése

Megszületett 
Szilágyi Sán-
dor segédlel-

készünk 
második 

gyermeke: 
Réka. 

Isten áldja az 
egész csalá-

dot!
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Segédlelkész vizsga után (6.)

A refnagyerdo.hu-ról

Megkönnyebbültem a kápláni vizsga után. 
Kellett is, hiszen pár éve a szobamérleg 
elkeserít. Biztatom magam: a számok soha 
nem fejezik ki a valóságot. A valóság az, 
hogy a vizsga napján és után könnyedeb-
ben róttam biciklimmel az utakat. Hála 
az engem helyettesítő(!) főnökeimnek, 
jóindulatú vizsgáztatóknak és egy jó 
esperesnek.
Az előző Szivárványokban cikkező sors-
társaim megelőztek néhány mondattal. 
Ezeket spórolták meg nekem: „nem azt 
látjuk Istenből, ami Ő” (KGy); „Isten 
mindig gondoskodik” (GyM); a Teológián 
„keveset tapasztaltunk az életből” (VP); 
„Isten és a világ megismerése lehet a leg-
szentebb célja egy teológusnak” (PD) és 
„nem mennék érettségi után Teológiára” 
(LB).  
Az utóbbit megvalósítottam. És még vala-
mi: a Teológián voltak jó órák, de kedvet 
nem kaptam a világ legnagyszerűbb tudo-
mányához – ebben jellemem, munkáim, 
kötelezettségeim is bűnösek. De igaz az is, 
hogy csak így találkozhattam olyanokkal, 
akik révén megkedvelhetem, -tanulhatom 
és -élhetem a teológiát. Ezek közé sorolom 
4 teológus barátomat, tusakodó tisztelete-
seket, életükkel példaként előttünk járta-
kat (G. Gabi bácsi, M-né Cili néni), lelki 
és pásztor elöljáróimat, bölcs nyugdíjas 
lelkészeinket, tudós kántorainkat, imád-
kozó testvéreinket, életteli ifiseinket. 
Hálás vagyok Istennek és elhívott mun-
katársainak, hogy botladozásaim ellené-
re évek óta szolgálhatok és tanulhatok 

a gyülekezetben. Külön éltető élmény 
számomra a kisifisek szeretete, a szerdai 
bibliaórások bizonyságtétele és a zenés 
áhítat kitűnő és széles repertoárja. Nem 
hagyhatom ki a kismamakör, a szerdai 
gyermekfelügyelet, a vasárnapi iskola és 
a kórus áldásos tevékenységét, amik által 
feleségem és kisfiam folyamatosan növe-
kedhettek. Tudjuk: biztos háttér nélkül 
lehetetlen szolgálni. (Itt abba is hagyom 
– és a gyülekezet honlapjának Fórumán 
folytatom…)    
Vissza a címhez: hiszem, hogy azért 
könnyebbülhettem meg a teológia legne-
hezebb vizsgája után, hogy a rám bízottak-
nak is átadjam a „diétás receptet”. Szeret-
ném naponta élettel, szavakkal hirdetni az 
ének buzdítását: „Az Úrra bízzad dolgod: 
könnyebbül a teher…” (RÉ 397,2). Hol, s 
miként az a jövő zenéje…    

Szilágyi Sándor, Szisa

…megkönnyebbülve

Szilágyi Sándor (Szisa) gyülekezetünk jelenlegi 
segédlelkésze, egyik ifjúsági csoportunknak (Győri 

Mártával) 5. éve vezetője. 

December közepén elindult gyülekeze-
tünk honlapja. A folyamatosan megújuló 
témái: igehirdetés, Szivárvány, képek, 
alkalmaink, történetünk, épületeink, ke-
resztyének a neten, zene, vendégkönyv, 
fórum. Feltöltés alatt álló linkek: veze-
tőink, gyülekezetszerkezet. A honlapon 
februárban 400, márciusban 680 egyedi 
látogatót, 1401 látogatást, napi 50-60 belé-
pést regisztráltunk. Érdeklődtek többek 
között Felvidékről, Erdélyből, Auszt-
riából, Dániából, Angliából, USA-ból. 
Fórumunkon különösképpen az ifjúsági 
csoportok aktívak. A gyülekezeti honlap 
a misszió sajátságos eszköze. Éljünk vele 
bátrabban és ajánljuk ismerőseinknek is!

Szilágyi Sándor
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Gyermekeknek

GYEREKEK MONDTÁK…

Játék a számokkal:

Egészítsd ki az alábbi bibliai idézeteket a megadott igehelyek szerint. Mindegyik hi-
ányzó szó egy szám.

„Életünk ideje ……. esztendő, vagy ha több, ……. .” (Zsolt 90,10)
„Izsák …….. esztendős volt, amikor feleségül vette Rebekát.” (1 Móz 25,20)
„Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki? 
Még…….. is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy ………, hanem még 
……. is.” (Mt18,21) Márta néni

„Erős harcos Góliát, minden embert 
lepipált. Olyan büdöset fújt a pipájából, 

hogy mindenki elájult.”

„A nyugodt gyerekeket nem ítéli meg Is-
ten? Mert a múltkor azt tetszett olvasni 
a Bibliából, hogy Isten az eleveneket és 

holtakat ítéli meg.”

– Hol élt Ádám és Éva?
– A dzsungelben.

„Káin és Ábel talán nem ölték volna meg 
egymást, ha lett volna külön szobájuk. 
A testvéremmel nálunk ez működik.”

„Gyerekeknél a böjtölés az, hogy nem 
eszünk csokit.”

„Én is 950 évig akarok élni, mint a Bib-
liában Noé.”

„Jézus meggyógyította a gadarai meg-
szállottakat. A kiűzött ördögök a disz-
nónyájba mentek, ezért a disznók ön-

gyilkosok lettek.”

„Amikor Lót és családja menekültek So-
domából, nem volt szabad hátranézniük. 
Lót felesége nem fogadott szót, hátrané-

zett, ezért sóbányává változott.”

„Azt tanultuk, hogy Isten mindent meg 
tud csinálni. De ki csinál mindent, mikor 

Isten szabadságon van?”

„A nagy parancsolat az, hogy szeressük 
Istent, és szeressük a szomszédunkat.”

„Bábel tornya arról nevezetes, hogy ott 
alakultak ki a különböző nyelvek.”

„Aki segítségül hívja az Úr nevét, az 
üdvözöl.”

„Jézus 40 napig ellenállt a kísértőnek. 
Isten büszke lehet a fiára.”

– Ismered  Istent? – kérdezi egyik gyerek 
a másiktól.
– Hallottam már róla.
– Hát csak ismerkedj meg vele, mert ő 
már ismer téged.

„Önmagunkat is kell szeretni, nemcsak 
a felebarátunkat, mert ha nem szeretjük 
önmagunkat, ugyanannyira nem szeret-

jük a felebarátunkat se.”
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Jézus mondja: „Az én országom nem e világból való.”
(Jn 18,36)

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
13. évfolyam 4. szám,     megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma: 11738008-20012917

w Mennybemenetel ünnepén, áldozócsü-
törtökön fél 11-kor lesz istentisztelet. 

w Családi istentisztelet lesz április 24-
én, vasárnap délután 3 órakor az ön-
kormányzati iskolába járó hittanosoknak 
és szüleiknek.

w Női konferencia lesz „Anya kimenő-
je” címmel templomunkban április 22-én, 
pénteken délután 5 órától fél 9-ig.

Hírek

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.

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

(vasárnaponként 5 órakor) 
Ápr. 3. Jakab Enikő orgonál. 
Ápr. 10. Karaszon Dezső orgonál
Ápr. 17. Nagy Csaba oboázik, Böszörmé-
nyi Judit zongorázik
Ápr. 24. Domány Rita orgonál, Esztergo-
mi Dávid gordonkázik
Máj. 1. Szabó Katalin orgonál
Máj. 8. Czakó Erika, Óvári Zoltán, Gön-
döcz Viktor és Csorba Gergő gitározik

Zenés áhítat

w műtétre váró betegeinkért

w megújult életekért

w Édesanyákért

Imádkozzunk…

Gyülekezeti többgenerációs
 nagytáborunk időpontja 

a februárban meghirdetettnél

egy héttel korábban,

azaz július 4. hétfő és július 11.

 vasárnap között lesz Sátor-
aljaújhelyen. 


