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Útravaló (3.)

„Az igazak ösvénye olyan, mint a felra-
gyogó világosság, mely egyre világosabb 
lesz délig. A bűnösök útja olyan, mint a 
sűrű homály, nem tudják, miben botlanak 
meg”. Olvashatjuk a Példabeszédek köny-
ve 4. fejezetének 18-19. versében.
Hogyan és miben segíthet nekünk ma, ez a 
több ezer éves bölcs bibliai tapasztalat?
Az ószövetségi szóhasználatban az igaz 
nem tökéletest, hanem Isten akaratát kere-
sőt, a bűnös pedig terveiből az Örökkévaló 
Istent szándékosan kihagyót jelent.
Az igazak ösvénye és a bűnösök útja egy 
ideig látszólag, mintha hasonlítana egy-
máshoz, ezért sokan alig tudnak, és akar-
nak különbséget tenni a kétféle felfogás, 
meggyőződés és út között.
Az igazak ösvénye és a bűnösök útja 
viszont irányát és eredményét vizsgálva 
alapvetően és lényegesen különbözik 
egymástól. Ez a különbség pedig, egyre 
inkább nyilvánvalóvá is lesz már ebben 
a világban is.
Melyik úton szeretnénk járni a mai na-
pon?
„A bűnösök útja olyan, mint a sűrű ho-
mály…” Valami fény beszűrődik az ő vi-
lágukba is, de nem lehet mesze és tisztán 
látni. Ha pedig nem látjuk tisztán már azt 
sem, hogy honnan jöttünk, és a célt sem, 
ahová érkezni szeretnénk, akkor a teljes 
eltévedés veszélye egyre nagyobb.
A céltévesztés veszélyén túl, „nem tudják, 
miben botlanak meg.”  Aki egyébként is 
erkölcsi homályban jár, az a jelentékte-
lennek látszó kísértésekben, és az aprónak 
tűnő bűnökben is naponta nagyot  eshet. 
Kicsi a remény arra, hogy saját erőből a 
helyes célba tudna így bárki is érkezni. A 

céltévesztettség felismerése megnövelheti 
az agresszivitást, és ez a félelem kétség-
beesett és kiszámíthatatlan cselekedetekbe 
sodorhat.
„Az igazak ösvénye olyan, mint a felra-
gyogó világosság…”, vagyis egyre tisz-
tábban és világosabban látható lesz Isten 
akarata életükben, mert tudatosan járnak 
az Úrtól kapott meghívás alapján hitből, 
a megismert jó úton. A megszentelődés 
útján fokozatosan tisztul és lesz gyümöl-
csözőbbé életünk. Pál apostollal szólva: 
„Nem mondom, hogy már elértem, vagy 
már tökéletes volnék, de igyekszem, mert 
megragadott engem a Krisztus…”
„Egyre világosabb lesz délig…” mondja 
nagyon plasztikusan a Biblia. Ezért az 
Istent kereső ember számára csökken az 
erkölcsi eltévedés veszélye.
Vagyis egyre jobban felismerhetőbbé 
válnak a kísértés csapdái is, melyek a 
növekvő erkölcsi világosságban egyre 
könnyebben elkerülhetők is lesznek. 
Felragyogó világosság vagy sűrűsödő 
homály jellemzi majd mai napodat?
Ma is útra indulva, két lehetőség között 
lehet és kell választanunk: Vagy tudatosan 
elfordulunk a lelki, szellemi világosságot 
adó Istentől, és eltévelyedünk minden jó 
szándékunk ellenére a bűn egyre homá-
lyosabb sűrűjében. Vagy az egyre jobban 
felragyogó isteni világosság fényében 
járunk, és így mások számára is áldásos 
segítséggé lehetünk.
Az Isten világos akaratát keresve és egyre 
inkább cselekedve, legyen a mai napunk is 
tisztább és erkölcsileg fényesebb!

Püski Lajos
(Elhangzott a Méliusz Rádióban 2005. április 1-én)

Felragyogó világosság, vagy sűrűsödő homály?
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Gyülekezetünkből négy ember juthatott 
el Berekfürdőre szeptember végén, a csa-
ládról szóló konferenciára. A Bódor házas-
pár, Albertné Országh Mariann és e cikk 
szerzője képviseltük gyülekezetünket. 

A nyitó áhítatot Derencsényi István espe-
res úr tartotta. Felvázolta, hogy a családot 
Isten rendelte és jónak ítélte. Napjaink-
ban viszont igen sok támadó erővel kell 
a családnak megküzdenie. A konferencia 
célja éppen az volt, hogy erről közösen 
gondolkodjunk.
Első előadóként Dr. Lenkeyné Dr. Semsey 
Klára teológiai professzornőt hallgathat-
tuk arról, hogy „Mit tanít az Újszövetség 
a családról” Ismerős képeket vonultatott 
végig előttünk bibliai történetekből. Jézus, 
mikor gyermekként érkezik a Földre, 
családba születik. Első csodatétele egy 
menyegzőn, egy család indulásának kez-
detén történik. Az újszövetségi család in-
tézményét is számtalan veszély fenyegeti. 
A válás, a házasságtörés, a női szerepek 
formálódása akkor is aktuális kihívásokat 
jelentettek.
Dr. Bodó Sára egyetemi docens „Gyerme-
kek és ifjak a családban” címmel műfajá-
ban is pergő, ötletes fordulatokkal tarkított 
előadása következett. Nincs két egyforma 
család. Beszélünk kis- és nagycsaládról, 
izolált vagy befogadóbb, egygenerációs 
vagy többgenerációs családról. Minden 
formációnak más és más az erőssége és 
a gyengesége. Tökéletes család nincs, de 
az „élhető család” mindenki által elérhető. 
Kinek-kinek visszatekintve a gyermek-
korára, lehetnek sérelmei, méltánytalan 

hátratételei, de valamilyen alapról elin-
dulva, mindenkinek adott a lehetősége, 
Krisztus által élni. Megújultan valami 
jobbat alkotni.
Dr. Imre Sándor egyetemi tanár, geron-
tológus „Az idősek szerepéről” beszélt 
megindító melegséggel.
Testileg bár leépül az öregedő ember, de 
a hívőnek adott a lehetősége, hogy koro-
sodásával ellenkező mértékben kiteljesed-
jen. Ennek rejtelmét, és örömét tárta elénk 
színes ábráival.
Dr. Nagy Mihály, egyházmegyei gondnok, 
gyülekezetünk jól ismert tagjának áhítata 
indította a második napunkat. Az Efézusi 
levél 5:31-32 alapján a ragaszkodás, a tar-
tós házassági kapcsolat titkáról,  öröméről, 
értelméről és megélésének lehetőségéről 
szólt. 
Dr. Pálhegyi Ferenc írásvetítőjével sötét 
fellegeket vetített a vászonra: Ezek rendre 
a fogyasztói szemlélet, a globális fenye-
getettség, az okkultizmus, a liberalizmus, 
a nihilizmus és még sok egyéb. „A család 
a mai magyar társadalomban” címmel, 
ijesztő veszélyekről beszélt. Felcsillantva 
azonban a mindenkori megtérésben rejlő 
igazi megoldást, a megtalálható „jó” 
ígéretét.
Dr. Kustár Zoltán egyetemi docens „Az 
ószövetségi családképről” című előadása 
során ismert családtörténetek, Ábrahám, 
Izsák, Jákob családjai villantak elénk. Jól 
összefoglalva kétnapos együttlétünk ta-
nulságát: A kegyelemnek az istenfélelem-
mel találkoznia kell!  Mint mindenben, a 
családi élet vonatkozásában is igaz ez.

Bollmann-né Máthé Györgyi

A család éve jegyében

Egyházmegyei konferencia, Berekfürdő, 2005. szeptember 29-30.
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„Családunk a változó világban”

avagy a 2005-ös újhelyi tábor értékelése a résztvevők véleménye alapján
A korábban megjelent beszámolók a sze-
mélyenkénti benyomásokat összegezték. 
A mostani, a tábori kérdőívet kitöltők vé-
leményét igyekszik összefoglalni. Szeret-
ném közreadni az elemzés alapadatait és 
néhány következtetést, tekintetbe véve az 
előző (2003, 2004) éveket is.
Tavaly, Tata után fontos volt összevet-
nünk a tábor adottságait az újhelyivel, 
most megtettük ugyanezt fordítva is.
A többség, az idei téma, és az ennek 
kapcsán lefolytatott beszélgetések talán 
minden korábbinál provokatívabb volta 
ellenére is úgy tartja, hogy a csoportve-
zetők eredményesen segítik a beszélge-
téseket. Továbbra is elismerést kapnak 
a szervezők, akik a tábor méreteit, részt-
vevőinek számát és összetettségét a leg-
messzebbmenőkig figyelembe veszik, 
amikor megszervezik azt. A résztvevők 
nagyra értékelik a tábor lakóit általában, 
olyanok vagyunk egymás számára, akik-
kel szívesen töltünk el egy ilyen hetet. 
A Várhegy Üdülő, mint táborhely újra 
elnyerte (talán egy újabb összehasonlítás 
alapján is) a résztvevők tetszését.
Különösen is örülhetünk ezen elismeré-
seknek néhány esetben, mert ugyanakkor 
nagyon fontosnak is tartják a legtöbben, 

hogy például milyen a csoport vezetője, 
illetve kikkel táboroznak. A legfontosabb 
ugyanakkor a résztvevők szerint az, hogy 
hitben erősödjenek, egymás hitéből épül-
hessenek, illetve a csoportvezető által jól 
támogatott legyen a beszélgetés.
Mindezek mellett, ha megfi gyeljük, hogy 
az előző évi értékeléshez képest tekinté-
lyes növekedést mutat az egymás hite, ta-
pasztalata által való növekedéssel kapcso-
latos pozitív érzés, igazán örülhetünk neki. 
Ám ugyanezt a tovább fokozódó elége-
dettséget megállapíthatjuk a szervezők 
fi gyelmessége, a gyülekezeti tagok meg-
ismerésében való előrelépés kapcsán is.
Igazán látványos a tábor minden vizsgált 
jellemzőjére kiterjedő megelégedés, ami-
nek a fontosságát nem túlozták el a részt-
vevők, de megjelenítették a tatai tábortól 
markánsan eltérő megítélést.
Az ősz elején a tapasztalatokat a mun-
katársakkal megbeszéltük, és a jövőre 
vonatkozóan is felvetettünk, megfogal-
maztunk terveket.
Legyen valósággá, a magunk és a kör-
nyezetünk hasznára, az Úr dicsőségére 
mindaz, amire ezen a nyáron tanított 
bennünket.

Mózes Áron, a Missziói Bizottság tagja
Gyerekek a táborból Hölgyek a táborból
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Mennyire tartja igaznak 
saját tapasztalatai alapján?
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Jó volt, mert kedves emberekkel tölthettem el. 4.19 4.48 4.50 0.02 2.81
Jó volt, mert a hitem erősödött. 4.04 4.02 4.00 -0.02 2.86
Jó volt, mert a gyülekezet közösségében épülhettünk. 4.17 4.24 4.26 0.02 2.75
Jó volt, mert a gyül. több tagját jobban megismerhettem. 3.87 3.94 4.13 0.19 2.75
A szervezők nagyon sok szempontot fi gyelembe vettek. 4.40 4.42 4.65 0.23 2.77
Jó volt a tábor programkínálata. 4.13 4.35 4.29 -0.06 2.70
Megfelelő volt a szállás (szoba). 3.69 3.26 3.81 0.55 2.49
Jobb volt a szállás, mint Újhelyen/Tatán. - 2.36 3.96 - -
Megfelelő volt a tisztálkodási lehetőség. 3.55 3.13 3.83 0.70 2.58
Jobb volt a tisztálkodási lehetőség, mint Újhelyen/Tatán. - 2.39 3.63 - -
Megfelelő volt az étkezés. 4.30 2.62 4.20 1.58 2.61
Jobb volt az étkezés, mint Újhelyen/Tatán. - 1.62 4.26 - -
Megfelelő volt a tábor kialakítása a mi táborozásunkhoz. 4.33 3.47 4.40 0.93 2.67
Jobb volt a tábor kialakítása, mint Újhelyen/Tatán. - 2.31 3.98 - -
Kölcsönösen épülhettünk egymás hite, tapasztalatai által. 4.14 4.10 4.28 0.18 2.84
El tudtam mondani, amire a kérdés kapcsán rájöttem. 3.76 4.17 4.19 0.02 2.40
Segítséget kaptam a saját problémáim megoldásához. 3.64 3.72 3.66 -0.06 2.73
A csoportvezetőnk hatékonyan segítette a beszélgetést. 4.26 4.74 4.69 -0.05 2.83
Sport és ügyességi vetélkedő 4.21 3.43 3.40 -0.03 2.19
Foci bajnokság 4.01 3.64 3.60 -0.04 2.27
Kirándulás 4.03 4.37 4.33 -0.04 2.60
Szellemi vetélkedő 4.08 3.83 3.50 -0.33 2.26
Kézműves foglalkozás 4.45 4.20 3.76 -0.44 2.19
Kosárlabda bajnokság - 2.79 - - -

Táborértékelés

Kalácstörés a táborban



Énekek Éneke szép szavával 
hívlak én édes kedvesem,
most kis időre különbözik egyben
a véleményünk, tudjuk mindketten!
Súgja a Sátán: Vesd meg,
sőt haragudj meg Reája,
de az Úr angyala belső
hangja lelkemet oltalmazza…

Miskolc, 2005. június 27.
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A választás helyi rendje

November 7-én, vasárnap 13 óráig a je-
löltek egy fényképet és 240 karakternyi 
bemutatkozó szöveget kell beadjanak a 
lelkészi hivatalba. Így egy A/4 lap mind-
két oldalát felhasználva minden jelöltnek 
egyforma esélyt biztosítva mutatjuk be a 
gyülekezetnek írásban a jelölteket. 

November 20-án, vasárnap mindkét déle-
lőtti istentiszteleten a jelölteket kihívjuk 
az úrasztala köré, hogy nevüket bemond-
va a bemutatkozó lappal azonosíthassa a 
gyülekezet. A lepecsételt szavazó lapon 
már csak a jelöltek neve lesz, szintén ABC 
sorrendben.

November 27-én, vasárnap mindkét déle-
lőtti istentisztelet után egy óra hosszáig 
lehet a szavazatokat leadni. Az isten-
tiszteletre érkezők egyik fele, A - K-ig a 
Bolyai utcai bejáratnál, az L - Z-ig a kert 
felöli bejáratnál kaphat szavazólapot, ha 
választási névjegyzékben a neve szerepel. 
Ha mindez az istentisztelet kezdetéig tor-
lódás miatt nem bonyolítható le, a gyüle-
kezet énekléssel várjon az alkalom kezde-
tére. Szavazófülke a karzaton a kisszoba, 
és az orgona felöli sarok, földszinten a 
templomi iroda, az orgona alatti terem 
és a mózesszékek jelöltettek ki. A két 
főbejáratnál lesznek az urnák elhelyezve. 
Urnabontás a második istentisztelet után 
egy órával lesz. 

Előzetes eredmény: december 4-én 
mindkét délelőtti alkalmon szószékről 
felolvastatik és a két kijárat belső oldalá-
nál kifüggesztetik.

Végleges – jogerős – eredményt decem-
ber 13-án lehet kifüggeszteni, ha nem lesz 
fellebbezés. 

A presbitérium

Versek

Fohász a hűségértFohász a hűségért

Megjelent Ötvös László: MESTER ÉS 
TANÍTVÁNY címmel korábbi és újabb 
versek gyűjteménye, a megelőző köte-
tekről írt visszhangokkal egybekötve. 
Bemutatásképpen ebből ragadtuk ki e 
verseket.

Hálát adok, URAM, atyai hűségedért,
AKI által átöleled a mindenséget…
tenyeredben tartod az élőket…
Hadd rejtezzem el karjaidban,
hadd gyönyörködjem dolgaidban,
hogy teljesíthesd kéréseinket…
Tartsd felettünk a Te kezedet,
táplálj LELKEDDEL, mint teremtés 
hajnalán a nagy vizeket,
mint FIAD beszédével a seregeket,
most és mindörökké… ámen.

Belső hang: oltalomBelső hang: oltalom
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Gyermekeknek

Illik, nem illik?

Ezzel a címmel jelent meg néhány évvel ezelőtt egy kis könyv 12-18 évesek számára 
a Református Egyház kiadásában. Szerzője Dizseri Eszter, akinek szeretetteljes és 
hasznos útmutatásait olvasva, minden sorából érezhető, hogy jól ismeri és szereti a 
fi atalokat, akiknek segíteni igyekszik tanácsaival. Manapság a televízió ontja a hely-
telen magatartási formákat, és az emberek elbizonytalanodnak a megfelelő viselkedést 
illetően. 
A könyv a kommunikáció, közlekedés, étkezés, kapcsolatok, egészségügy, vásárlás, 
ünnepek, vallás, tanulás, önismeret tárgykörökben nyújt viselkedési tanácsokat. Ízelítőül 
lássunk néhány részletet!

 Kinek és milyennek tartjuk magunkat? Ismerjük-e magunkat? Ez nagyon fontos 
kérdés, mert környezetünk érdekes módon azon a szinten közeledik hozzánk, és fogad 
el bennünket, amelyen mi érezzük jól magunkat, és amelyet mi alakítottunk ki.

 Isten a Tízparancsolatban meghagyta nekünk, hogy tiszteljük szüleinket! Nem a te 
dolgod életük menetének az elbírálása. Ha a Teremtőnek rajtuk keresztül volt terve a 
te életed létrehozásával, akkor az ítélkezést is bátran Rá bízhatod!

 Ugye tudod, hogy családod békességéért, jó hangulatáért te is nagymértékben felelős 
vagy? Ne add ki a nálatok történt kellemetlen eseményeket másoknak!

 A templomban, szertartásra érkezve ne üljünk le a pad szélére, mert úgyis fel kell 
állnunk, ha a hívek belülre igyekeznek. Inkább eleve üljünk a legbelső székre.

 Hétköznap reggel 9-ig és este 9 után nem illik telefonálni. Szombat-vasárnap meg 
éppen csak 10-1 és 5-7 között illik. A többi időpontot hagyjuk meg a pihenőknek és a 
kikapcsolódni vágyóknak.

 Két fi atal csókja a világ legintimebb magánügye, így közterületen, utcán, iskolában 
annak semmiféle keresnivalója nincs.

 Légy hű a barátságban! A barátság nem odaadás, hanem elfogadás problémája.
 Legyenek ideáljaink és példaképeink! A valódi tekintély valódi erényeken alapszik, 

és azt érthető módon becsülni kell.
Jól gondold meg, hogy milyen feliratú trikóban indulsz el egy koncertre! Ne provo-
kálj! Jó lenne, ha toleráns lennél, és nem tépnéd meg azt, aki egy másik együttes vagy 
énekes bulijára esküszik. A fésűt nemcsak a koncert előtt tanácsos használni, hanem 
utána is.

Ne kövessétek a rossz példákat! Legyen önismeretetek, ne legyetek önzőek, hanem 
törekedjetek az egymás iránti tiszteletre! Ez közel jár a hiteles keresztyénekre jellemző 
emberszeretethez is.

Márta néni
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„Lelkünk az URat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. 
Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk.”

 (Zsolt. 33,20-21)

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 11. szám, megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:    11738008-20012917

 A presbiterjelöltek bemutatása nov. 
20-án a délelőtti istentiszteleteken.

 Presbiter és gondnokválasztás nov. 
27-én a délelőtti istentiszteletek után.

 Családi istentisztelet hittanosoknak, 
szüleiknek nov. 27-én, vas. 3 órakor.

 Lelkészszentelés nov. 25-én, pénteken 
3 órakor a Nagytemplomban. Gyülekeze-
tünkkel kapcsolatosan érintett: Csinády 
Melinda beosztott lelkészünk, Győri Már-
ta, Veress Péter korábban ifi vezetőink és 
Kustár György.

 Gyülekezeti többgenerációs 11. nagy-
táborunk Sátoraljaújhelyen lesz valószínű-
leg 2006. július 10. hétfő – 16. vasárnap 
között. Részleteket a februári számban 
közlünk.

Hírek

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) 

Nov. 13. Kémenczy Antal orgonál.
Nov. 20. Vadász Attila orgonál.
Nov. 27. Karasszon Eszter gordonkázik, 
Bojti Eszter zongorázik.
Dec. 4. Bárdos Leánykar énekel, Szesztay 
Zsolt vezényel.
Dec. 11. Karasszon Dezső orgonál.

Zenés áhítat

 hálával templomunk elmúlt 30 évéért,
 nagyobb templomért és több 

   kisteremért,
 gyülekezetünk épüléséért. 

Imádkozzunk…

Sz
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