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Felismertem, hogy a csendreFelismertem, hogy a csendre
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Épüljünk, és építsünk (11.)
Amíg mi a gyülekezeti táborban voltunk, 
itthon tovább folyt az építkezés, és 
elkészült a külső térburkolat is. Az 
Épkerservice Zrt. a szerződésben vállalt 
határidőn belül (márc. 3-júl. 30.) jó mi-
nőségben megépítette az új épületrészt, 
melynek hivatalos műszaki átadása 
aug. 4-én eredményesen megtörtént. 
Augusztus 8-án pedig a korábban el-
fogadott terveink szerint folytatódtak az 
ú.n. régi irodablokk belső átalakításával a 
munkálatok. Néhány nap alatt kibontották 
az elhasználódott és feleslegessé vált belső 
közfalakat, burkolatokat, vezetékeket. 
Hasznos belső térré alakították át a 
33 éve segédlelkész garzonnak épült 
egység kis erkélyét. Elkészültek az 
új víz- és szennyvízvezetékek. Az új 
gipszkarton falakkal kialakult ennek az 
50 négyzetméteres belső térnek az új 
funkcióknak megfelelő formája.  A régi két 
gyülekezeti termet itt egy új belső folyosó 
köti össze a most elkészült átriummal. 
Ebből a folyosóból nyílnak jobb oldalon 
az új WC-k, bal oldalon pedig a takarító 
eszközök fülkéje, az új, tágasabb 
gyülekezeti konyha, egy kis zuhanyfülke, 
és egy kisebb terem. Ez a terem úgy lesz 
berendezve, hogy egyúttal gyülekezeti 
vendégszobaként is használható legyen. 
Az új elektromos vezetékek is helyükre 
kerültek. A radiátorokat  felszerelték, és 
most készül a hideg-meleg burkolat. A 
régi nagy és kis termekben lebontották 
az elavult, energiapazarló konvektorokat, 
és felszerelték az új radiátorokat. Az új 
épületrészben is elkészült a biztonságot 
szolgáló riasztórendszer. 
Az alagsori raktárba fém polcrendszert 
vásároltunk, és néhány gyülekezeti 
tagunk önkéntesként szerelte össze.

Elkészült az iroda, a lelkészi szoba, és 
a hitoktatói szoba berendezése is. A 
munkát végzők egyike, mint gyülekezeti 
tagunk, önkéntes adományként végezte a 
munkát. Folyamatban van a még hiányzó 
berendezések beszerzése. Az átriumba 
egyik gyülekezeti tagunk jelentős 
adományaként 26 db elegáns és értékes 
karosszék, valamint 5 db asztal  kerül 
hamarosan. Az irodába megérkeztek 
az új irodaszékek. Az új terembe most 
30 darab új széket vettünk, valamint a 
különböző rendezvényekhez 8 nagyobb 
asztalt. 
Ennek a nagy építkezésnek utolsó fázi-
saként,  még az ősz folyamán a szolgálati 
lakásban is lesz fűtésrekonstrukció, 
valamint két szobában a meghibásodott 
parketta újra lerakása, csiszolása és 
lakkozása, a konyha felújítása és az 
egész lakás kifestése történik meg. A 
templomkerítést pedig önkénteseink 
segítségével szeretnénk átfesteni. 
Köszönet az eddig érkezett 
adományokért, amelyek segítettek abban, 
hogy a munkálatok folytatódhassanak. A 
hátralévő munkákhoz jelen ismereteink 
szerint még mintegy 4,5 millió forintra 
lesz szükségünk. 
Magasztaljuk Istent, hogy megáldotta 
gyülekezetünket, és szépen bővülhet 
a missziói-közösségi terünk. Legyünk 
örömmel részesei Isten embert mentő 
szeretetének Nagyerdei részéből. 
Építsünk gyermekeinknek, unokáinknak 
közösséget biztosító helyet. 
Hosszú távú missziói építési koncepciónk 
honlapunk archívumában, vagy a 
Szivárvány 2007. novemberi számában 
olvasható.

Püski Lajos
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VersÉpítkezésről

Imádság a korszellem ellen

Uram! ebben az okos korban
Ne engedd elbutulni néped,
Hogy az üres emberi szó
El ne némítsa Szent Igédet!

Uram! ebben a jóllakott korban
Ne engedd, hogy éhen haljunk,
Táplálj mennyei eledellel,
Hogy pusztulásba ne zuhanjunk!

Uram! ebben a jéghideg korban
Adj nekünk lángoló szívet,
Hogy szereteted melegét árassza
A Földön, aki a Tied!

Uram! ebben a fáradt korban
Adj új tettekre erőt nekünk
És légy a mi erőnk Te magad,
Ha lankadunk, ha csüggedünk.

Debrecen, 2008. szeptember. 1.
Berta István

„Mindebből újra előttünk áll az a tanítás, 
hogy a földi élet a Krisztus iskolája, 
ahol naponként lecke vár minket, s ahol 
csak a helyes és folytonos munka árán 
haladhatunk előre. A kegyességet éppúgy 
tanulni és gyakorolni kell, mint akármiféle 
művészetet, tudományt, ügyességet, vagy 
mesterséget. Nem azért, hogy elsajátíthas-
suk, mint valami ipart. A kegyesség Isten 
ajándéka éppúgy, mint a test, a lélek, a 
tehetség, azért, hogy általa belegyökerez-
zünk és nagyra növekedjünk Krisztusban.”

Ravasz László

Tanévkezdésről
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Presbitereink: Tóth Béla
Legkorábbi gyerekkori emlékem a ha-
rangzúgáshoz kötődik: lehettem 3-4 éves, 
amikor észrevettem, hogy a piricsei fa 
harangláb tornyából lóg egy kötél. Mit 
sem sejtve vidáman hintázni kezdtem rajta 
istentisztelet alatt... Nálam jobban csak 
a gyülekezet lepődött meg ezen, akik a 
lelkésszel, édesapámmal az élen rohantak 
ki a templomból, hogy 
tűz van.

Mindig is kereső és újat 
látni vágyó fiatalként 
– az egyetemi felvételim 
sikertelensége után – az 
akkori NDK felé vettem 
utamat. Itt is egy szűrőn 
mentem át, ugyanis álla-
mi szervek választották 
ki a kiutazókat. Utazá-
som célja a nyelvtanulás, 
egy szakma elsajátítása, a kalandvágy és a 
világlátás volt. Nem tagadom, hiányoztak 
a különféle egyházi alkalmak, ám tiltottak 
mindenkit a templomlátogatástól. De „Ha 
Isten velünk, kicsoda ellenünk?” Ekkor 
ismerkedtem meg egy gyárban dolgozó 
nyugdíjas lelkésszel, akinél együtt dicsér-
hettük Istent a házi bibliaórákon. Húsz 
évesen foglalkoztatni kezdett a teológia 
elvégzésének gondolata, de akkor erre 
nem került sor.  
Később vásároltam egy MZ motort, ezzel 
jártam haza Magyarországra két éven 
keresztül. Hazajövet egyszer konvojba 
kerültem. Emlékszem a nagy ködre, és 
az előttem haladó három motorosra. Én 
fékeztem a szakadék előtt. Ők már nem 
tudtak. Megdöbbentett a megőrző isteni 
kegyelem. Tudtam, Istennek terve van az 
életemmel, célja van velem. Válaszút előtt 

álltam: választanom kellett a rohanó ködös 
világ és a megtartó kegyelem között.

Jó volt úgy élni, igazolt kézilabdázóként ját-
szani Jénában, hogy nem vagyok egyedül.    
Hazatérésem után házasságot kötöttem 
Katicával, aki a nyírbátori gimnáziumban 
egy évfolyammal alattam érettségizett. 

Gyermekeinket: Katát és 
Enikőt a Biblia szellemé-
ben nagy szeretetben ne-
veltük. 1975-től vagyunk 
a gyülekezet tagjai. 

Hogy eljussak a teljes-
ség felé, folyamatosan 
küzdeni kell: olykor az 
emberekkel, olykor saját 
magammal. Ez csak úgy 
sikeres, ha harmóniában 
vagyok Istennel. Akkor 

a betegágyon is megérzem a rólam való 
gondoskodást, és akkor tudom, jól tettem, 
hogy megvallottam hitemet – akkor is, ha 
az elbocsátással járt. Isten szivárványszínű 
szövetsége az élet során színessé teheti az 
életemet, ha hagyom. És akkor szívből 
tudok örülni a döntéseimnek, a csalá-
domnak, gyülekezetemnek, barátaimnak, 
a hobbijaimnak (kertészkedés, kirándu-
lás), a körülöttem lévő világnak, a 18 
hónapos és a most született unokámnak, 
az állásomnak, és annak, hogy 58 évesen 
elkezdhettem a teológiát. Mert „Isten útjai 
kifürkészhetetlenek.”  

Eddigi életem útján végigtekintve, Isten 
ígéretét megragadva őszintén hiszem és 
vallom, amit a János 15,16-ban ígért:
„Nem ti választottatok ki engem, hanem 
én választottalak ki...”
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Bemutatkozás

Ki is az a Németh Áron? Erre a kérdésre 
próbálok válasz(oka)t adni ebben a rövid 
bemutatkozó cikkben, de azt hiszem a 
teljesebb kép mindenkiben egyénileg 
fog majd kialakulni az év során. A felelet 
természetesen igen összetett, illetve több 
helyes válasz létezik.

Íme néhány példa:

Dr. Németh Dávid és Kanyó Éva leg-
idősebb fi a, Márta öccse, Simon, Mózes és 
Márk bátyja (és Baltazár Dezső debreceni 
püspök ükunokája).

Kirepült lelkészgyerek.
Németh Edit (szül. Horváth Edit) volt 

barátja, ex-vőlegénye és jelenlegi férje.
Egy műkedvelő fi atal, aki szeret raj-

zolni, festeni, fotózni ill. mások rajzait,  
festményeit és fotóit megcsodálni.

Amatőr kórusénekes (mélytenor ill. 
magasbariton), autodidakta gitáros, cse-
kély képzettségű zongorista, aki akár a 
furulyát és az orgonát is szívesen meg-
szólaltatja. A Kollégiumi Kántus egykori, 

●

●
●

●

●

és a Debreceni Vox Antiqua Kamarakórus 
jelenlegi énekese.

A Debreceni Református Hittudomá-
nyi Egyetem hatodéves hallgatója. 

A 0620/415-7447 mobilszám és az 
aaron44@freemail.hu e-mail cím büszke 
tulajdonosa.

A Debreceni Református Kollégium 
Gimnáziumának, közismertebb nevén a 
Refi  „öregdiákja”.

Giovanni Pierluigi da Palestrina, 
William Byrd, Johann Sebastian Bach, 
Johannes Brahms, Felix Mendelssohn 
Bartholdy, Kodály Zoltán, Orbán György 
…stb zeneszerzők nagy tisztelője. 

A teológia tudományának érdeklődő 
kutatója.

A „The King’s Singers” énekegyüttes 
lelkes rajongója.

Az Izráel ifi  társult tagja.
Az én Uramnak az Úr Jézus Krisztus-

nak méltatlan bár, de elhívott szolgája.
A focipályán általában hátvéd, vagy 

középpályás.
A Benedek Elek tér 5/a III/31. boldog 

lakója.

És amiért most felkérést kaptam ennek a 
bemutatkozásnak a megírására:

A Debrecen-Nagyerdei Református 
Egyházközség segédlelkésze.

Sok ajándékot kaptam Istentől, amelyekért 
hálás lehetek, ide sorolom azt a lehetőséget 
is, hogy ebben a gyülekezetben tölthetem 
gyakorlati évemet. Hiszem, hogy Isten 
eszközül használja ezt a gyülekezetet arra, 
hogy engem lelkipásztorrá formáljon, és 
Benne bízva remélem, hogy megáldja azt 
a szolgálatot is, amelyet itt végezhetek.

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●
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Útravaló (8.) – „Jöjj velünk!… Ne járj velük!” (Péld 1:11,15)

„Jöjj velünk!... Ne járj velük!” Naponta 
találkozhatunk gyermekekként, fi atalként, 
felnőttként mindkét felhívással. Mit te-
gyünk ilyenkor? Kire hallgassunk?

A helyzetet bonyolítja, hogy néha, 
a számunkra egyaránt fontos szülőktől, 
testvérektől, barátoktól, munkatársaktól, 
neves személyiségektől halljuk a „Jöjj 
velünk!..” vagy éppen a „Ne járj velük!” 
különböző irányú hívásokat, csábításokat.

A korszellem divatja, a médián keresz-
tül is érkező különböző hatások között 
nagyon nehéz helyesen döntenünk.

Még nehezebb döntenünk, mert van-
nak saját elképzeléseink, dédelgetett vá-
gyaink is. Gyakran még kevés az igazi és 
helyes tapasztalatunk arról, hogy ezek az 
utak végül hova vezetnek, mennyire lesz 
jó vagy rossz a következménye az egyik 
vagy a másik döntésünknek. 

Rendszeresen használunk különböző 
háztartási gépeket, eszközöket, vagyis 
van bizonyos ismeretünk azok használati 
rendjéről. Amikor azonban egy új ké-
szüléket vásárolunk, mégis adnak hozzá 
egy sokszor kisebb könyv vastagságú 
használati útmutatót, sőt az üzletben is el-
látnak segítő jó tanácsokkal, hogy hogyan 
célszerű használni a készüléket, ha sokáig 
szeretnénk használatának örülni.

A bölcs ember igyekszik minden jó 
segítséget megragadni és felhasználni, 
hogy a drága pénzen vásárolt készülék sok 
örömet és hasznot hozzon neki.

Merjük minél hamarabb feltenni 
magunknak az életünk számára legfonto-
sabb és legizgalmasabb kérdést: Ki adhat 
életünknek igazán használati útmutatót? 
Kinek a tanácsa lehet igazán hiteles és 
hasznos? A szülők, barátok, haverok, sztá-

rok, a divat, a mindig változó korszellem, 
vagy saját vágyaink? 

Az isteni bölcsesség a Szentírás Pél-
dabeszédek könyve első fejezetében ezt 
mondja: „Fiam, ha vétkezők csábítaná-
nak, ne engedj nekik! Ha ezt mondják: 
Jöjj velünk, álljunk lesbe vérontásra... 
mindenféle drága kincset találunk, meg-
töltjük házunkat zsákmánnyal. Ha ránk 
bízod sorsodat, egy erszényünk lesz 
mindnyájunknak.  Fiam ne járj velük egy 
úton...!”

Ahogyan az igazi használati utasítást 
a televízióhoz az azt tervező és gyártó 
cég adja, és nem az autógyár, bár ott is 
sok jó szakember van, ehhez hasonlóan, 
igazi használati utasítást életünknek csak 
teremtő Istenünk adhat. Ő tudja, mire 
teremtett, ő ismeri igazi képességeinket, 
adottságainkat. Életünkhöz a használati 
útmutatás a Bibliában olvasható. Érdemes 
megismerni és megfogadni az ott olvasha-
tó isteni útmutatást.

Isten nemcsak élettel és szabad vá-
lasztási lehetőséggel ajándékozott meg 
bennünket, hanem szeretetéből használati 
útmutatót is adott nekünk. Ez az isteni 
szeretet azonban nem csupán régi betűk 
sokasága, hanem Jézusban testté lett, és 
belépett a mi történelmünkbe. Az Ő hívó 
szavára érdemes odafi gyelni, amikor Jézus 
által ezt mondja: Jöjj és kövess engem!

A bennünket érő sokféle hívás, csábítás 
között érdemes keresni, kutatni, és meg-
találva, akár saját vágyainkat is félretéve 
az isteni hívásra igent mondani. A krisz-
tushitnek ezen az útján társakat is fogunk 
találni, hogy egymást is segítsük az Isten 
terve szerinti életre.

Püski Lajos

(elhangzott a Méliusz Rádióban 2007. május 4-én)
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Tábori életképek
I

dén kilencedik alkalommal jöttem 
táborba. Az utolsó napig bizonytalan 
volt egészségem miatt, de mindvégig 

hittem és éreztem, hogy úgyis itt leszek. 
Itt Isten olyan segítő lelki testvéreket adott 
mellém, hogy végül szégyenkeztem hitet-
lenségem miatt. Csoportvezetőnk, dr. Nagy 
Mihály segítségével próbáltuk megfejteni, 
hogy milyennek ismertük meg Istent és 
magunkat. Hol tartunk a lelki érettségben, 
hogy életünk példa lehessen mások előtt. 
Meglátogatott bennünket a Zemplén TV. 
Nekem tették fel a kérdést: miért vágyunk 
még ebben a korban is táborba jönni, és 
tud-e nekünk még újat mondani a Biblia?
Megtapasztaltam, hogy minél többet 
megismerek, megértek abból, amit nekem 
Isten üzen, annál inkább érzem, milyen 
óriási még a hiányosságom.
Egy szívvel köszöntük meg Istennek, hogy 
hazánkban élő és a nagyvilágban szét-
szóródott magyar református testvéreink 
egységre való törekvése sokak áldozatos 
munkája nyomán sikerre jut.
Itt a sok vidám és kedves programban 
elmerülve, szüntelenül, meghatottan, egé-
szen közelről, állandóan éreztem a Szent-
lélek jelenlétét. Ha majd ebben az áldott 
közösségben nem lehetek, Jézus Krisztus 
bíztató üzenete életem végéig elkísér: „Ne 
félj, mert megváltottalak, … enyém vagy.”

Takács Sándorné – Nyugdíjas csoport.



(vasárnaponként 5 órakor) 

Szept. 14. Kántor Balázs (Budapest) gor-
donkázik
Szept. 21. Vadász Attila orgonál
Szept. 28. Barra Ákos hegedül
Okt. 5. Szabados-Szabó Bernadette énekel, 
Böszörményi Judit zongorázik
Okt. 12. Karasszon Dezső orgonál

Zenés áhítat

Gyülekezeti honlapunk címe, melyen a 
Szivárvány is megtalálható: 

www.refnagyerdo.hu
E-mail: refnagyerdo@gmail.com

Kórházlelkészek:
Kenézy Kórház – 511-777/1943
Klinika – 411-600/4978 (üzenetrögzítős)
Méliusz Református Rádió – 88 MHz-en 
URH sávban városon belül 

Információ

Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele
4032 Debrecen, Bolyai u. 25.   Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos  Tördelés: Bene Lászlóné
Nyomda:   REXPO Kft.            Készült 500 példányban
16. évfolyam 9. szám, megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:         11738008-20012917

„Jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket.” (Mt. 4,19)

Hírek

Hittan évnyitó családi istentisztelet lesz 
szept. 28-án vasárnap 3 órakor a hittanosok-
nak és szüleiknek a templomban. A hittan-
könyvek ekkor megvásárolhatók lesznek. 

Minden kiscsoportunk elkezdi legkésőbb 
október első hetében hétközi foglalkozásait.

A Bibliaiskola október 3-án péntek este 
7 órakor kezdi meg első alkalmát. 

Szeretettel hívjuk templomunkba a val-
lásos nevelést nem, vagy csak alig kapott 
érdeklődőket szept. 21. 28. és okt. 5-én fél 
11-kor a számukra tartandó istentiszte-
leteinkre. 

Gyülekezeti kirándulások – Szlové-
nián át Velencébe okt. 23. és 26. között. 
Ára 25.000 Ft; okt. 11-én: Vésztő-Mágor, 
Szarvas (Árpád-kori monostor romjai, Ar-
borétum, körösi hajókázás).

♦

♦

♦

♦

♦

Imádkozzunk…

az új tanévért,
gyülekezetünk hitoktatóiért és ifi vezetőiért,
az András-szolgálatért,
hittanosainkért és szüleikért!

♦
♦
♦
♦

Látlak benneteket!


