
   A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

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

2016/7

Programok:
 játék a pályán, főzés, áhítat, fi lmnézés, sátrazás, 

másnap szolgálat az istentiszteleten

Ifi s évzáró 2016
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Ifis évzáró

Idén az ifi s évzárót június utolsó hétvégé-
jén rendeztük meg. Szombat délután, fél 
5-kor, miután mindenki megérkezett, fel-
állítottuk a sátrakat, majd aki akart, játsz-
hatott ultimate frizbit a templom füves 
pályáján. Ez egy egészen új, feltörekvőben 
lévő sportág, melyet azoknak ajánljuk, 
akik szeretnek futni, és a csapatjátékokat 
is kedvelik. Ezalatt a vacsorát is elkezdte 
főzni a többi jelenlévő. Minden ifi  magá-
nak, szabad tűz felett főzött, bográcsozott, 
és az elkészült ételeket egy 5 tagú zsűri 
véleményezte, melynek tagjai Kerti Péter 
gondnok és a felesége Anikó, Bereczkiné 
Marika néni, valamint Judit néni és Lajos 
bácsi voltak. Az igen változatos ételek 
között a hot-dogtól kezdve a lecsóig min-
den szerepelt a palettán, a zsűri kedvence 
pedig az Otniel-Págiel ifi  közös főztje: a 
pörkölt lett. A vacsora elfogyasztása előtt 
Bertha Zoli tartott nekünk áhítatot a pálya 

füvén, amin hálát adtunk az eltelt tanévért. 
Este közösen néztük a Európa bajnokság 
portugál-horvát meccs hosszabbítását, 
majd egy animációs fi lmet, a Legó kalan-
dot tekinthettük meg. A hajnali 2 órai taka-
rodó után mindenki a saját „alvóhelyébe” 
vonult, azonban a sátrakban nagyon meleg 
volt, a hálózsákok pedig csak rontottak a 
helyzeten, így volt, aki a termekben töl-
tötte az éjszakát a kanapék valamelyikén. 
A reggelit követően mi, ifi sek szolgáltunk 
a fél 11-es istentiszteleten: egy jelenet 
előadásával, igeolvasással, imádsággal, 
zenével, igés kártyák osztásával, valamint 
a Püski Eszter irányításával készült pizzás 
csigák és hűsítő limonádék kínálásával. 
Kevés alvás és jó hangulat, így lehetne 
leginkább jellemezni az említett hétvégét, 
amely biztos, hogy minden résztvevőben 
jó és maradandó emlékként hagy nyomot.

 Boros Emese, Illyés Anikó
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Fiatal felnőttek köre

Február elejétől új csoporttal bővült a 
gyülekezetünk, a Fiatal felnőttek körével. 
Ide a tanulmányaikat befejező, 20-30 éves 
fi atalok tartoznak, akik már nem ifi sek, ha-
nem dolgozó, dolgozni kezdő fi atalok. Így 
a csoport vezetése is eltér a megszokott ifi s 
vezetéstől, ahol az ifi vezetők készülnek 
fel, hiszen itt a csoport tagjai felváltva 
tartják az alkalmakat. 

Szeretem ezekben az alkalmakban, hogy 
mindenki megmutathatja benne a saját 
nézőpontját, személyiségét, és így egészen 
eltérő alkalmak valósulhatnak meg. Így 
volt többek között igemeditáció, amikor 
hagytuk, hogy maga az Ige szólítson 
meg minket, és volt olyan alkalom is, 
ahol diavetítéssel, a saját életbeli, hitbeli 
tapasztalatait osztotta meg velünk valaki. 
Ezenkívül volt fi lmnézős alkalmunk, és 
természetesen ezek mellett itt vannak a 
„hagyományos”, egy-egy igeszakaszt 
feldolgozó alkalmak is. 

Különlegessége a csoportnak, hogy a 
Nagyerdei és az Egyetemi Gyülekezet 
közötti kapcsolódási pontként szolgál, hi-
szen több, az Egyetemi Gyülekezetből már 
néhány éve jó barátom is 
részt vesz az alkalmakon. 
Ez pedig az idei táborban 
még tovább folytatódik, 
ahol a két gyülekezet 
tagjai egy kiscsoportot 
fogunk alkotni, tovább 
építve a két gyülekezet 
közötti kapcsolatot.
A személyes életemben 
is áldásként tapasztalom 
meg ezt a közösséget, 
hiszen vőlegényemmel 

együtt kérdéses volt számunkra, hogy 
hova tovább, milyen közösségbe  tudunk 
bekapcsolódni ezután. A Mixifi be jártunk 
ezelőtt, azonban kezdtük azt érezni, hogy 
már más élethelyzetben vagyunk, mint 
a többi egyetemista. Én most fejeztem 
be a tanulmányaimat, a vőlegényem már 
dolgozik, nemsokára pedig összeháza-
sodunk, amivel egy új szakasz kezdődik 
az életünkben. Ebből fakadóan már más 
kérdéseink, küzdelmeink vannak, mint az 
aktívan egyetemre járó fi ataloknak. 

Ebben az új körben hasonló élethelyzetben 
lévő emberekhez tudunk kapcsolódni, 
hiszen a többségünk dolgozik, illetve egy 
fi atal házaspár is része a közösségnek. 
Örülök neki, hogy ez a kör létrejött, hiszen 
általa új embereket ismerhettem meg, 
vagy ismerős emberekhez kerülhettem 
közelebb. 

Bízom benne, hogy a jövőben is meg-
marad, sőt bővül a közösségünk, és új 
élményeket tapasztalhatunk együtt, ezek 
által is Istenhez kerülve közelebb. 

Bokor Árnika
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(Kis) gyermekesek köre

De jó lenne újra eljutni a gyülekezeti kis-
csoportunkba! Évekkel ezelőtt gyakran 
mondogattuk ezt azzal a néhány bará-
tunkkal, akikkel korábban ifi be, majd a 
Fiatalok körébe jártunk. Ám új élethely-
zetünkben, kisgyermekekkel, már ritkán 
tudtuk megvalósítani, hogy hetente egy 
estét együtt töltsünk.

Hat éve immár, hogy megfogalmazódott 
az ötlet: mi lenne, ha csak havonta talál-
koznánk, ráadásul vasárnap délután, ami-
kor a kicsiket könnyebb rábízni nagyszü-
lőre, rokonra. S addig mi beszélgethetünk, 
tanulhatunk a Szentírásból, keresztyén 
könyvekből és fi lmekből. Célunk volt, 
hogy azokat a hozzánk hasonló élethely-
zetben lévőket is megszólítsuk, akik ko-
rábban nem tartoztak kiscsoporthoz vagy 
nem a mi bibliakörünkbe jártak.

A kezdetben időnként csak 3-4 házaspárral 
működő közösségünk lassan igazi csoport-
tá vált. Egyrészt lélekszámban gyarapod-
tunk: az utóbbi években 14-15 családdal 
vagyunk folyamatosan kapcsolatban, még 
ha mindannyian csak a nyitó és záró sze-
retetvendégségen tudunk is együtt lenni. 
Másrészt egymás megismerésében növe-
kedtünk. A gyülekezeti nagytáborokban 
néhány éve e közösségben vagyunk együtt, 
épülve egymás hite által, és megalapozva 
az évközi 10 alkalmat meg a kötetlenebb 
találkozókat. Bár a heti bibliakörökhöz 
képest ritkán vagyunk együtt, fontosnak 
tartjuk, hogy ne csak magunkkal legyünk 
elfoglalva. Amellett, hogy újabb házaspá-
rokat hívogatunk, nemrég célul tűztük ki 
a csoportként végzendő missziós munkát. 
Ennek megtalálása érdekében nemcsak 
imádkozunk, hanem közösen szeretnénk 
– a gyülekezetünk jó gyakorlatainak elsa-
játítása mellett – másoktól is tanulni. Ezért 
látogattuk meg együtt egy közeli település 
református közösségének istentiszteletét, 

s a kölcsönös bátorítás céljából fogunk 
ősszel a Nagytemplomi gyermekesek 
körével közös alkalmat tartani. Bízunk 
abban, hogy így jobban tudjuk majd 
felismerni a csoportunk számára Istentől 
rendelt feladatot.

Azok a gyermekeink, akiket eleinte rá-
bíztunk az otthon maradottakra, jó ideje 
már velünk jönnek, s alig várják, hogy 
amíg mi együtt éneklünk és beszélgetünk, 
addig ők a kis barátaikkal játszanak és 
rohangálhassanak, kihasználva, hogy 
vasárnap délutánként legtöbbször üres a 
gyülekezeti ház és a templomkert. Ilyen-
kor az időnként akár 20 gyermek ricsaját 
csupán az elmélyülten dolgozó Lajos bácsi 
hallgatja...

Arra biztatjuk a hasonló élethelyzetben 
lévő testvéreinket, hogy csatlakozzanak 
hozzánk, vagy merjenek maguk is a 
korábbi (vagy új) bibliakörükkel immár 
más ritmusban és időpontban találkozni. 
Mert az évek előre haladtával ugyan újabb 
élethelyzetekbe kerülünk, mindig meg kell 
találnunk az Úristen közösségben való 
dicsőítésének lehetőségét.

Dr. Fazakas Gergely
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Szisa beiktatása Vers

Szeretettel köszöntjük 

Szilágyi Sándort 
a Tiszaberceli Református Egyházköz-

ségbe való beiktatása alkalmából,

aki gyülekezetünkben éveken át szolgált.
A beiktatásán több mint 60 lelkész és 
gyülekezetünk tagjai közül többen is ki-
fejezték jókívánságaikat.

Isten áldása legyen szolgálatain! 
(szerk)

Szentgyörgyi Albert

Ötödik zsoltár:  A FÖLD

Uram! 
E drága bolygót adtad nekünk lakóhelyül, 
Rejtett, titkos kincsekkel tele, 
Képessé tettél művedet megérteni, 
Könnyítsd meg hát munkánk, űzd el az 
éhséget és kórt.

Kiássuk a kincset, hogy elherdáljuk, 
Hogy megalkossuk a pusztulás iszonyú 
gépezetét, 
Mely most azt pusztítja, mit mások építettek, 
Mely majd ellenem fordul, elpusztít engem 
s gyermekeim.

Uram! Legyünk társak az alkotásban 
Dolgozzunk tovább műved nyomán, 
Hogy bolygónk a bőség, a boldogság 
És az összhang erős otthona legyen.

Csoportvezetői tréning
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Életképek

Ifj úság szolgálata

Ifj úság szolgálata

Hittanos évzáróSzeretetvendégség



Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele
4032 Debrecen, Bolyai u. 25.           Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos          Tördelés: Bene Lászlóné
Nyomda:  Litográfi a                          Készült 400 példányban
25. évfolyam 7. szám                         Megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:         11738008-20012917
Gyülekezeti honlapunk címe:          www.refnagyerdo.hu

„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik 
a lelkem hozzád, Istenem!” (Zsolt 42,2)

Kismamakör záró alkalma 

Imádkozzunk…

 úton lévőkért,
 testi-lelki feltöltődésért,
 táborunkért.

Információ

Gyülekezeti honlapunk címe:
www.refnagyerdo.hu

E-mail: refnagyerdo@gmail.com
Kórházlelkészek:   Kenézy Kórház – 511-
777/1943;  Klinika – 319-057
Európa Rádió  –  94,4 MHz

Nyugdíjas kör záró alkalma


