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Jézus mondta:
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik 
megfáradtatok, és meg vagytok terhelve,
és én megnyugvást adok nektek.
Vegyétek magatokra az én igámat, 
és tanuljátok meg tőlem, 
hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, 
és megnyugvást találtok lelketeknek.
Mert az én igám boldogító, 
és az én terhem könnyű.”

                                            (Máté 11, 28-30)
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„Odavitte Jézushoz” – 2009

Ebben az évben is különös hangsúllyal 
foglalkoztunk keresztyén küldetésünk 
egyik legfontosabb feladatával, a 
tanítvánnyá tétellel. Felkészülésünket 
három vasárnapi igehirdetés is segítette, 
a Ján 4,31-38 alapján.
− Közben néhány közeli utca lakóit 
levelekkel hívogattuk, hogy „Átriumi 
beszélgetések”-en, egy tea mellett  
találkozhassanak  lelkészeinkkel.
− Aug. 30-án, szept. 6. és 13-án a fél 
9-es istentiszteleteket a hagyományos 
rend szerint tartottuk Kóczián Viktória 
segédlelkész, Berényiné Csinády Melinda és 
Püskiné Szécsi Judit lelkészek szolgálatával.
− Ismerősöket, barátokat, családtagokat 
érdeklődőket a fél 11-es istentiszteletekre 
hívogattuk, a lelkipásztor által írt levéllel is.
− A Jézushoz hívogató – András-
szolgálat – három vasárnapján az elmúlt 
másfél évtizedben felnőttként megtért és 
konfi rmált több mint 200 testvérünk közül 
9-en szolgáltak imádsággal, igeolvasással, 
és személyes vallomások hangzottak 
el útkeresésükről, hitre jutásukról, 
gyülekezethez tartozásuk öröméről. Püski 
Lajos igeszolgálattal hívott a Krisztus által 
új élet melletti döntésre. Közreműködött 
Nagy Csaba és Németh Áron orgonán 
és pianínón, az ifis zenekar, valamint 
kamarakórusunk.
− A kiosztott lapokon lévő imádság 
e lmondásáva l  f e le ln i  l ehe te t t  a 
megszólításra, és segítséget lehetett kérni 
a lelki fejlődéshez. Az október elején  
indult Bibliaiskolán pedig megalapozható  
az igeismeret és a hit. A bizonyságtételeket 
és igehirdetéséket szerkesztve közöljük. A 
teljes anyag  megtalálható honlapunkon:

www.refnagyerdo.hu
(Szerk.)

„Jöjjetek megfáradtak!”

Szeptember 20-án a fél 11-es istentiszteleten 
igeolvasással Szabó Anita orvostanhallgató 
szolgált, aki két éve felnőttként konfi rmált,  
imádsággal pedig Albertné Országh 
Mariann altató asszisztens, aki 15 éve 
konfi rmált felnőttként. Lelki útkereséséről, 
megtéréséről Berényi Sándor vegyész 
beszélt. A Mt 11,28-30 alapján Püski Lajos 
lelkész hirdette az igét.

Kedves Barátaim!
Jöjjetek! Jöjjetek!... Különböző he-
lyekről sokféle hívás hangzik felénk. 
Szupermarketek akciói – ha van pénzed, 
ott elköltheted. Szórakozóhelyek – pár 
órára elfelejtheted gondjaidat. Munka-
helyek – gyere, ha erős és fi atal vagy. 
Sportklubok: gyere, ha tehetséges vagy. 
Kedvezően hangzanak, de elsősorban 
mások profitját gyarapítják. Mi lesz a 
többiekkel? Mi lesz a megfáradtakkal, 
reményt vesztettekkel? Mi lesz VELED?
Jézus a megterhelteket, megfáradtakat 
hívja! Azokat, akik a világ ígéreteiben 
csa lódtak .  Azokat ,  ak ik  az  é le t 
értelmét keresik. Akikre rátelepedett 
életük céltalansága, vétkeiknek súlya. 
Azokat, akiket megterhelt önmegváltó 
erőlködésüknek hiábavalósága, mert 
bizonyos vallásosnak tűnő szabályok 
öröm helyett teherré lettek. Akik a költővel 
együtt mondhatják: „Próbáltam sokféle 
mesét. De, hajh, egyik sem volt elég.” Ma 
éppen TÉGED hív!

Hova hív Jézus? „Jöjjetek énhozzám!” 
Nem a dogmákhoz, nem törvényeskedő, 
önigaz kegyesekhez, nem egy szerve-
zethez, eszméhez, hanem a testté lett 
isteni szeretethez! Személyes bizalmi 
kapcsolatba hív Jézus.
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Berényi Sándor bizonyságot tesz...

Ígérete szerint Ő ad megnyugvást nekünk, 
megfáradtaknak.
Mit kell Neked most tenned?
Halld meg az Úr szavát, mert Téged is hív! 
Ne halogasd, ne mentegetőzz, válaszolj 
most! Fordulj Jézus felé bizalommal, mert 
Ő elfogad. Jézus nem akar meggazdagodni 
belőled, hanem már Ő szenvedett, meghalt 
és feltámadott ÉRTED, hogy megbékülve, 
boldogan élhess!  Ámen!

Az istentiszteletre hívott érdeklődők a 
következő imádságot mondhatták el, és 
döntéseikről a cikksorozat végén található 
emlékeztető alapján gondolkozhattak el. 
Kedves Olvasó, ezt Te is megteheted!

Imádság: Köszönöm Istenem, hogy 
engem is számon tartasz, megszólítasz és 
hívsz magadhoz.
Odaszánom magam a Jézusban felkínált 
szeretet megismerésére.
Segíts, hogy kitartóan éljek a gyülekezetben 
felkínált ilyen lehetőségekkel! Ámen!

„Jöjjetek megfáradtak!” Változás
Ma jó munkába utazni a vonaton. 

Szeretem az embereket. Most jólesik a 
zsúfoltság. Nézem az utasokat és jó érzés 
tölt el. Szeretem a családomat. Boldog 
vagyok, biztonságban érzem magam és 
vágyom a Biblia után. Az egészet nem 
értem, árad belülről. Várom a hazaérke-
zést. Az este is szépen ért véget. Másnap 
ugyanez, most sem értem, honnan jön 
mindez? A Biblia… Nincs meg, majd 
előkerül. Újabb nap. Elmúlt. Észre sem 
vettem.  Minden a megszokott. Ülök a 
piszkos vonaton, majd nyomorgok az 
izzadság szaggal teli buszon. Egész nap 
dolgozom. Estére sietek haza a Felesé-
gemhez és a Kisfi amhoz. Telnek a napok, 
hetek, hónapok. Van, hogy együtt ünnepel 
a teljes család, máskor sokat beszélgetünk 
kettesben, közösen tervezgetve a jövőt. 
Vitázunk néha és nem értjük egymást, de 
nem vesszük észre. Érzem, tudom, hogy 
igazam van. Nem engedek. Kibékülünk. 
Szép nyár következett. Kirándulások, 
közös vidám baráti összejövetelek. Gyor-
san eltelt. Egy hét és mehetek dolgozni. 

Vége. Válni akar. Nincs veszekedés. 
Nem marad. Délután elment a Fiammal 
együtt. Egyedül vagyok. Minden elve-
szett, ami fontos volt számomra. Belül 
hihetetlen üresség. Átvészelt éjszaka. 
Reménytelen reggel. A Biblia! Most nem 
vágyom utána, most kell, most szükségem 
van rá.  Kinyitom, olvasom és megnyug-
szom. Most sem értem, de békességet ad. 
Álmatlan éjszakák, zavaros nappalok. Kö-
téltánc a téboly és értelem, a nincs tovább 
és van kiút, az élet és halál között. A Biblia 
tart fenn. Olvasom és érzem, hogy Isten 
megszólít: „Aki megtalálja az ő életét 
elveszti; és aki elveszti az ő életét én éret-
tem, megtalálja azt.” (Máté 10.39.). Fáj az 
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Változás
igazság, fáj amit elvesztettem, de olyan 
reménységgel tölt el az ígéret, hogy lehet 
még új életem! Érzem, tudom, hogy csak 
az a gyermekkoromban Nagyszüleimen 
keresztül ismert Isten segíthet, akiről ti-
nédzser koromtól kezdve megfeledkeztem 
és kizártam az életemből. Nagyon várom 
a hétvégét. Azzal a barátommal megyek 
istentiszteletre, akivel évek óta együtt 
sportolok és tudom, hogy hívő, de sohase 
próbálta rám erőltetni Istent. A lelkész 
a boldogságról prédikál. „Az embernek 
Isten nélkül csak ideiglenes boldogsága 
lehet”. Ezt már ismerem, fájó emlékek 
villannak be. „Az embernek igazi bol-
dogságot csak Isten adhat”, folytatja. Jó 
érzés jár át. Isten olyan boldogságot adhat, 
amit az emberek nem vehetnek el tőlem. 
Hetek óta jól alszom. Rendszeresen járok 
Istentiszteletre és hívő közösségekbe. A 
korábban elhanyagolt lelkész Nagyapámat 
sokszor meglátogatom, és mindig ellát 
lelki és szellemi táplálékkal. A beszélge-
tések és a Tőle kapott könyvek is nagyon 
sokat segítenek, formálnak. Igyekszem 
megismerni Istent és szeretném magam 
rábízni, de egy kicsit mindig Isten előtt 
járok. Jó lenne, ha minél hamarabb meg-
oldódnának a problémáim és rendeződne 
az életem. Türelmetlen vagyok, holott 
már eddig is sok mindent tett értem Is-
ten. Változás. Először készülhettem én a 
DATE Bibliakör alkalmára. Az Ézsaiás 
53-at választottam. Az egész szakasz 
megérintett, de különösen ezek az igever-
sek, melyek így szóltak bennem: „Pedig 
betegségeimet ő viselte, és fájdalmaimat 
hordozá, és azt hittem, hogy ostoroztatik, 
verettetik és kínoztatik Istentől! És ő 
megsebesíttetett bűneimért, megrontatott 
a vétkeimért, békességemnek büntetése 

rajta van, és az ő sebeivel gyógyulok 
meg.” . Korábban tudtam értelemmel, 
hogy Jézus Krisztus miért halt meg a ke-
resztem, de ekkor éreztem, értettem meg 
a szívemmel is, hogy mindezt értem is, 
miattam is tette. Felfoghatatlan korábban 
sohasem tapasztalt Tőle érkező szeretet 
áradt szét az egész bensőmben. Tudtam, 
hogy az Ő sebei által, Vele teljesen meg 
fogok lélekben gyógyulni. Jó volt átélni, 
hogy Ő a fájdalmaim között is mindvégig 
velem volt. Általa, Vele kezdődtek el az 
igazi változások bennem. Be kellett lát-
nom, hogy hívő emberként nem lettem 
különb vagy jobb másoknál, hanem Jé-
zus engem szeretne jobbá tenni korábbi 
önmagamhoz képest. Ehhez segítséget 
ad azzal, hogy fokozatosan megmutatja 
a hibáimat is, amin így van lehetőségem 
változtatni. Rá kellett arra is döbbennem, 
hogy a válással végződő házasságomban 
a nekem igazam volt helyett, valójában a 
volt nekem is igazam állja meg a helyét. 
Jézussal minden más lett.  A hétközna-
pi örömöket és nehézségeket áthatja a 
Belőle áradó szeretet és békesség. Az 
életemet minden téren megújította és 
Isten kegyelméből új családot kaphattam.

Berényi Sándor

Igehirdetést hallgatva
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Ez az iga segít!
Szeptember 27-én a fél 11-es istentiszteleten 
igeolvasással Ivanov Marianna óvónő 
szolgált, aki négy éve felnőttként konfi rmált, 
imádsággal pedig Szabó Ildikó pszichológus, 
aki most tavasszal konfi rmált felnőttként. 
Lelki útkereséséről, megtéréséről, a két éve 
felnőttként konfi rmált Szarvasné Joó Anikó 
tanárnő beszélt. A Mt 11,28-30 alapján Püski 
Lajos lelkész hirdette az igét.

Kedves Barátaim!

Iga...?! - gyakran rossz hangzásúnak tűnik 
ez a szó. Talán eszünkbe jut a Himnusz 
egyik sora is: „majd töröktől rabigát 
vállainkra vettünk.” Mások pedig a 
liberalizmus vadhajtásai szerint mindentől 
szabadulni akarnak, ezért elvetnek minden 
kötelezettséget. Ma is vannak olyanok, 
mint Jézus korában, akik vallási szabályaik 
sokaságával „elhordozhatatlan terheket 
raknak az emberek vállára, de maguk az 
ujjukkal sem akarják megmozdítani”.
Kétféle iga van: az iga valójában a teher 
hordozását segítő, könnyítő segédeszköz, 
de torzulhat rabságba taszító teherré is. Az 
életnek mindig különféle terhei vannak, az 
igazi kérdés az, hogy hogyan hordozhatjuk 
a terheinket.
Emberi megoldási kísérleteink szerint: 
egyesek szívesen elmondják a zsoltárossal, 
hogyha énnékem szárnyam lett volna, 
én innen rég elrepültem volna. Mások 
homokba dugják a fejüket, némelyek 
erejüket pazarolva zúgolódnak, lázadoznak 
vagy magányosan roskadozva cipelik 
terheiket. A teher hordozását segítő hám és 
iga összecserélése pedig veszélyes is lehet.
Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám, 
megfáradtak!” Hagyjátok el fogvatartóitok 
rabigáját és a rátok nem illő igát!

„Vegyétek magatokra az én igámat!” 
Jézus nem újabb rabságot, terhet akar 
adni, hanem a terhek hordozásához 
segítséget kínál, és alkalmas, hozzánk illő 
segítőtársat.
Jézus társunkká akar lenni a terhek 
hordozásában, mert a megosztott teher 
már csak fél teher. Ez a teherhordozást 
segítő  „iga” már egészen jól hangzik!
Csodálatos az ígérete: „Megnyugvást 
találtok lelketeknek!”
Jézus arra hív, hogy tanuljuk meg tőle 
ennek a terhek hordozását segítő igának a 
használatát. Fogadjuk szelíden a Mennyei 
Atya akaratát, és simuljunk bele alázatosan. 
Dacos, lázadó és gyakran panaszkodó 
szívünk így átformálódik. Megfáradt 
életünk így új lendületet, értelmet kap.
Fogadd el az Úr ajándékát, a teherhordozást 
segítő jézusi igát, és hogy a terhek 
hordozásában Jézus legyen a társad! 
Ámen!

Imádság:
Hálát adok Istenem, hogy segítesz jobban 
megismerni önmagamat. Bocsásd meg, 
hogy bár hittem létezésedben, mégis 
nélküled akartam megoldani életem 
kérdéseit! Segíts, hogy elhagyva eddigi 
megkötözöttségeimet, az élet terheit veled 
járva akarjam hordozni. Ámen!

Szarvasné Joó Anikó vallomást tesz…
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Belülről minden megváltozott
Néhány éve vagyok a Nagyerdei Re-

formátus Gyülekezet tagja. Az út, amely 
idáig vezetett, teljesen hétköznapi, lassú, 
fokozatos, tudatos útkeresés eredménye.

Református családban, de nem gya-
korló református családban születtem. 
A dédnagyanyámtól hallottam először 
Istenről. Ő vitt el néhányszor templomba 
is, amit nagyon szerettem. Megfogott a 
templom hangulata, az orgona hangja. 
Arra is emlékszem, hogy a dédszüleim 
asztalán mindig ott hevert a Biblia, rajta 
az olvasószemüveg.

Eltelt húsz év. Fiatalon kerestem he-
lyem a világban. Kutattam a nagy kérdé-
sekre a választ: Mi az élet értelme? Miért 
vagyunk itt e földön? 

A rendszerváltás után megnyílt a lehe-
tőség a spirituális tanítások megismerésé-
re. Néhány évig jógáztam, tanultam aszt-
rológiát, jártam rendszeresen Reiki-körbe. 
Hajtott a spirituális éhség. Sokat tanultam, 
fejlődtem. De valamennyi hallgatott az 
egyetemes intelligenciáról. 

A végső választ itt a gyülekezetben 
találtam meg. Hogyan kerültem ide? Ami-
kor a gyermekem kicsi volt, egyszer csak 
azt vettem észre, hogy vasárnap délelőtt 
– míg a férjem dolgozik – én a konyhában 
állok, a gyermekem a tévét bámulja. Úgy 
döntöttem, változtatok ezen a helyzeten. 
Nem hagyom, hogy a gyermekemet a 
média nevelje. Keresnem kellett számára 
egy olyan lehetőséget, amely kiállta az 
évszázadok próbáját is. 

Egy kedves ismerősöm ajánlotta a va-
sárnapi gyerekórákat. Ildikó nénihez kezd-
tünk járni. Idővel – bár nagyon érdekesnek 
találtam a gyerekfoglalkozásokat – csat-
lakoztam a felnőttekhez. A prédikációkat 
hallgatva rá kellett döbbennem, hogy a 

Bibliát csak felszínesen ismerem. Biblia-
iskolába kezdtünk járni a férjemmel. Az 
év végeztével úgy döntöttünk, konfi rmá-
lunk, hivatalosan és nyilvánosan vállaljuk 
hitünket, és elkötelezzük magunkat a Re-
formátus Egyház és a gyülekezet mellett. 

Miért a Református Egyház mellett? 
Visszatértem őseim hitéhez. „Helyretol-
tam a kizökkent időt.” Fontos számomra, 
hogy úgy imádkozom, mint ők, és ugyan-
azokat az énekeket éneklem.

Miért a Nagyerdei Gyülekezet? Itt 
találtam olyan embereket, akik befogad-
tak, elfogadtak feltétel nélkül engem és 
a családomat. Erőt merítek a testvérek 
példájából. Jó tudni, hogy nem vagyok 
egyedül, jó közéjük tartozni.

Mi változott azóta, hogy megtértem, és 
kialakult bennem a meggyőződés, hogy 
van Istenünk? Látszólag semmi: ugyanaz 
a munkahelyem, a problémáim, gondjaim.

Belülről azonban minden megvál-
tozott. A munkámat nem kötelességnek 
tekintem, hanem szolgálatnak. Meg tudok 
bocsátani másoknak és magamnak is. El 
tudom fogadni a jót és a rosszat egyaránt. 
Tudok örülni annak, amim van. Hálás va-
gyok a Teremtő ajándékaiért: egészségért, 
családért, munkáért.

Isten megadta a bölcsességet, hogy 
elfogadjam, amin változtatni nem tudok. 
De megadta az erőt is, hogy változtassak 
azon, amire képes vagyok. 

A Szentlélek végzi bennünk munkáját, 
mégsem szabad tétlenül várnunk hitünk 
erősödését. Tennünk kell érte mindennapi 
imával, igeolvasással. S nem szabad lemon-
danunk a vasárnapi istentiszteletről sem. 
Minden keresőnek azt kívánom, találja meg 
a saját útját, mert minden út Istenhez vezet.

Szarvasné Joó Anikó
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„Megnyugvást adok nektek!”
Október 4-én a fél 11-es istentiszteleten 
igeolvasással Bánkiné Vincze Zsuzsa 
szociális munkás szolgált, aki nyolc éve 
felnőttként konfi rmált,  imádsággal pedig 
Dr. Oláh Erika orvos, aki most tavasszal 
konfi rmált felnőttként. Lelki útkereséséről, 
megtéréséről a két éve felnőttként konfi r-
mált Juha András vállalkozó és felesége, 
Juháné Szilágyi Katalin iskolatitkár be-
szélt. A Mt 11,28-30 alapján Püski Lajos 
lelkész hirdette az igét.
 
Kedves Barátaim!
Mikor boldogító és könnyű az élet? Egye-
sek szerint, ha nagy nyeremény vagy gaz-
dag örökség  lehet a mienk. Mások szerint 
kevés munkával és nagy fi zetéssel, vagy 
ha kevés gond, baj és teher ér bennünket. 
Talán valaki azt is megemlítené, hogy jó 
munkaeszközzel öröm dolgozni. Jézus 
azt állítja igájáról, hogy annak hordozása 
boldogító és könnyű, mert az igazi iga a 
teherhordozást megkönnyítő eszköz, és 
mert az Úr segítőtársunk szeretne lenne a 
terhek hordozásában.
„Igám boldogító!”, úgy is fordíthatnánk 
ezt a kifejezést, hogy kényelmes, hasznos. 
A ránk szabott ruha és cipő kényelmes, és 
segít az életben, ilyen az Úr igája is.
Boldogító, mert haszna van, igazi tartal-
mat és örök értelmet ad életünknek. Ez 
a jézusi elhívás fokozatosan szolgálattá 
változik.
„Terhem könnyű!” Az élet terhei az Úr 
segítsége által válnak könnyűvé. Az Ő 
igájának rendje és kötöttsége segít a ter-
heket hordozni. 
„Megnyugvást találtok lelketeknek.” Ezt 
úgy is lefordíthatjuk, hogy megpihenést, 
felüdülést találunk Jézus mellett, mert 
megbékéltünk Istennel, egymással és 

önmagunkkal. A lelkiismertünk a bűnbo-
csánat által találhat nyugalmat, a szívünk 
pedig a terhek hordozásában segítő Jé-
zussal egy igában, közösségben találhat 
nyugalmat. Ez a nyugalom nem érdem, 
hanem ajándék, és nem beszéddel, hanem 
gyakorlásával tapasztalható meg.
Jöjjetek Jézushoz megfáradtak, vegyétek 
fel az Ő igáját, tanuljátok meg tőle ezt 
szelíden tenni, és megnyugvást ad nektek! 
Ámen!

Imádság: 
Istenem, most már tudom és vallom, hogy 
az élet csak hit által működik. Magasz-
tallak, hogy hit által örökkévaló távlatot 
nyitottál számomra is. Odaszánom magam 
Krisztus követésére, segíts megtapasztal-
ni, hogy ez nem kényszerű rabság, hanem 
tökéletes, boldogító szabadság. Ámen!

Juha András és Juháné Szilágyi Katalin 
beszélnek életük megváltozásáról
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Isten kegyelméből tehetek bizonyságot, 
hála legyen érte. 
Éltem jó módban és még jobb módban, 
de ez sem volt elég. Ennél mindig jobbra 
vágytam. Akartam tornyos házat, szép 
feleséget, vagyont és dicsőséget. Ez volt 
emberi mivoltom „terméketlen fügefa” 
szakasza. Igaz, megvolt mindenem, de egy 
valami hiányzott, a belső lelki értékem.
Hogy milyen mélyre vitt az emberi élet 
deformálódása, úgy érzem, az most nem 
fontos. Egyedül az, hogy a mélypontról 
ki emelt ki egy új, reformált életet adva 
magam és új családom számára.      
Visszakanyarodtam a gyökereimhez, és 
nagymamám jutott eszembe, aki megta-
nított egy versikére, ami így kezdődött: 
„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben…” Én, 
András, pár évvel ezelőtt kijelentettem, 
– hogy ha majd ISTEN lejön hozzám a 
földre és bemutatkozik, kezet fog velem, 
akkor majd beszélgethetünk. Igen, lejött, 
és lelkileg kezet is fogott velem, és el is 
vitt magával. Kerestem segítséget az élet 
nehéz helyzeteiben, amiben én tehetet-
len voltam. Le kellett tennem az emberi 
akaratomat. Beláttam, hogy egyedül csak 
egyvalaki segíthet rajtam, Jézus Krisztus 
és az Ő szeretete.
Tudatomat elérte Isten léte, és vágyott a 
lelkem tartozni egy oly tiszta közösséghez, 
amely az egységes szívből, Jézus szívéből 
áradt.
Fokról fokra éreztem, hogy tanulni sze-
retnék, mert tanítható vagyok, így meg-
erősödött bennem a vágy, s egy sugallatot 
hallottam: – menj, törj előre, harcold meg 
a harcod! Szívemhez eljutott egy gondolat 
is: „Legyen az Úrban bizodalmad, 
Ezt tanítom ma neked, bizony, neked!” 
Ezzel az indíttatással kerültem a gyüle-

Csodák pedig vannak
kezetünk Bibliaiskolájába és arra az útra, 
amelyet úgy hívnak, keresztyén élet. A 
Bibliaiskola tetszett és több olyan élet-
információt adott számomra, amiről addig 
még sejtelmem sem volt. Gazdagodtam 
lelkileg, közösségi emberként megtalál-
tam a helyem, s éreztem a testvéri közös-
ség húzóerejét. Mindez szép és örömteli 
érzésekkel töltött el, így tettem hitvallást 
2007 Virágvasárnapján szeretettel e gyü-
lekezetben.
Ekkor már nem tartottam magam termé-
ketlen fügefának.
Örültem magamnak, valamint annak, hogy 
bár a gazda ki akarta vágatni a fügefát, 
mert nem hozott termést, ezt a kertész 
megakadályozta, gondozta a fügefát, 
tisztelte és türelmes volt hozzá, s a fügefa 
meghozta gyümölcsét. Mint ahogy, úgy 
érzem, én is tudtam mára már gyümölcsöt 
hozni, hisz a krisztusi élet bebizonyította 
nekem, hogy csodák pedig vannak. Amit 
egykor elveszítettem, úgy gondoltam, 
hogy Jézus elvette tőlem, akkor okoltam, 
most már szeretem, mert az, hogy elvette 
tőlem, tanítás volt számomra. Visszakap-
tam az élet értelmét, ajándékként kaptam 
újjászületést, feleséget, családot, testvére-
ket, barátokat, Isten dicsőségére. Ő tudja, 
mi a jó nekem.
Ezután következett a nehezebbik feladat, 
amit a mai napig is tanulok. Nemcsak el-
fogadni és szeretni kell Istent, a keresztyén 
életet, de tudni kell azt megtartani. Ebben 
segít Jézus Krisztus, Aki mindenek felett 
van, mert Ő mindent lát.
Nekem nagyon sokat segítettek még e kö-
zösség ifjai, idősebbjei és a szolgálattevők.
Édes Atyám! Áldd meg a gyülekezet tag-
jait és szolgálattevőit! Ámen.  

Juha András
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„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik 
meg vagytok fáradva…”, hallottam négy 
éve a hívó szót. 
Ma már úgy tudom megfogalmazni, hogy 
rendellenesen éltem egy rendellenes 
világban. Honnan tudom? Onnan, hogy 
Isten azóta megmutatta nekem a világ 
teremtésének rendjét, és összehasonlítva a 
múltammal, tudom azt, hogy nem hasonlí-
tott a kettő egymáshoz; hisz éltem már há-
zasságban, neveltem gyereket, de mindezt 
nem tudtam, hogyan kell tenni, nem volt, 
aki segítsen ebben. Nem találtam meg a 
boldogságot, amit én is kerestem fi atalon a 
házasságban, hisz első házasságom válás-
sal végződött. Nem akartam többé hallani 
sem férfi ról, sem házasságról, csalódtam 
mindkettőben. 
Aztán másképp alakult az életem. Csak-
hamar találkoztam Juha Andrással, a 
jelenlegi férjemmel, akivel három évet 
küzdöttünk önmagunkban. Próbáltuk 
egymásban keresni a boldogságot, de rá-
jöttünk, hogy ez nem lesz így jó. Amikor 
szétváltunk, akkor az egyéni szabadságot 
próbáltam, hátha az jó lesz nekem, de 
mindig ott maradtam üres lélekkel. Em-
berileg mindenem megvolt, de mégsem 
volt semmim.
Aztán megismertem Istent, Aki nagyon 
sok mindent megtanított. Megtanította, 
hogy „nem jó az embernek egyedül”; ezt 
már éreztem akkor is, csak nem tudtam, 
mi a megoldás. 
Nagy segítség volt a Bibliaiskola, amit 
2006-ban kezdtünk el, és ott már annyit si-
került megtanulnunk, hogy a boldogságot 
nem egymásban kell keresnünk. A követ-
kező segítség a 2007-es nyári nagytábor 
volt, ahol magunkkal és a hitéletünkkel 
foglalkoztunk. Itt annyira közel tudtam 

kerülni Istenhez, hogy megértettem azt, 
hogy én akkor cselekszem a legjobbat, 
ha ráhagyatkozva, az Ő akaratát követem 
a további életemben, hisz Ő tudja, mi a 
jó nekem. 
Hamarosan eljutottam addig, hogy az 
életemet oda tudtam tenni Isten kezébe, 
és rábíztam a sorsomat. Adott is mindjárt 
társat; visszaadta azt, akivel szakítottunk 
azelőtt, s már én álltam jelenlegi férjem 
elé, hogy szeretném ezt a kapcsolatot, mit 
szólna hozzá, ha mégis megpróbálnánk, de 
mindenképpen Istennel is szövetségben. 
Miért gondoltam így? Azért, mert akkor 
már tudtam, hogy csak az Úr lehet a biz-
tosíték az előttem álló úton. Így kötöttünk 
tavaly házasságot Isten előtt. Egy éve 
vagyok feleség, és tanulom, hogy milyen 
Isten segítségével házasságban, családban 
élni, mi a feleség szerepe, hogyan kell 
gyermeket nevelni.
A másik, amire rájöttem, hogy hiba volt 
korábban minden családtagomnál jobban 
tudni, hogy kinek mi a jó. Mindig úgy 
éreztem, segítenem kell őket, óvnom min-
dentől. Mára már Isten azt is megmutatta, 
hogy Ő nemcsak rám, hanem más embe-
rekre is gondot tud viselni, és megmutatta 
családom többi tagján keresztül is azt a sok 
csodát, ami egyre jobban segített abban, 
hogy oda tudtam tenni az életemet Isten 
kezébe, és rá tudtam bízni már a családot is 
az Ő szeretetére, az Ő gondoskodására.
A házasságkötésünkre kaptuk Pál apostol 
szavait, mely szerint: „Tudom, Kiben 
hiszek, és meg vagyok győződve, hogy 
neki van hatalma arra, hogy a rám bízott 
kincset megőrizze arra a napra.”
Köszönjük Istennek azt a kegyelmét, hogy 
megtalálhattuk ezt a kincset.

Juháné Szilágyi Kati

Aztán megismertem Istent…
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Emlékeztető önmagamnak...

A következő döntéseket hoztam:

 Felülvizsgálom eddigi életfelfogáso-
mat, értékrendemet.
 Elhatároztam, hogy változtatok 

életemen.
 Érdekel a Szentírás, ezért részt veszek 

a Bibliaiskola előadásain.
 Isten segítségét kérve elmondtam a 

lapon lévő imádságot.
 Lelki fejlődésemhez címemet megadva 

kérem a lelkipásztorok segítségét.
 Másoknak is beszélek a mai napról, 

döntéseimről.

Segítsen Isten ezek megvalósításában!

Ifi s zenekar

Kamarakórusunk a zenekarral

Szabó Anita igét olvas, 
Albertné Országh Mariann imádkozik

Szabó Ildikó igét olvas, Ivanov Marianna 
imádkozik

Bánkiné Vincze Zsuzsanna igét olvas, 
dr. Oláh Erika imádkozik
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“A SZENT TUDOMÁNY EBBŐL A 
KÉT RÉSZBŐL ÁLL: 

ISTENNEK ÉS MAGUNKNAK 
ISMERETÉBŐL” 

“AZ EVANGÉLIUM LÉNYEGE EZ: 
ISTEN ELTÖRÖLVÉN BŰNEINKET 

AZ Ő FIÁBAN, MAGÁHOZ 
ÖLEL BENNÜNKET, HOGY 

MEGTAGADVA ÖNMAGUNKAT 
ÉS A SAJÁT TERMÉSZETÜNKET, 

ISTENFÉLŐ ÉS SZENT ÉLETET 
ÉLJÜNK, SŐT MÁR E FÖLDÖN A 
MENNYEI ÉLETRE KÉSZÜLJÜNK.”

“MINDENHATÓ ISTEN – TE 
NAPONKÉNT MÉLTÓZTATSZ 
BENNÜNKET ARRA, HOGY 

MEGTÉRÉSRE HÍVJ. ÍGY 
HADD SZENTELJÜK TENÉKED 

MAGUNKAT TESTTEL ÉS LÉLEKKEL, 
ÍGY HADD TÖREKEDJÜNK 

SZÜNTELEN DICSŐÍTENI SZENT 
NEVEDET, MÍGLEN MAJD 

ELNYERJÜK AZT A DICSŐSÉGET, 
AMELYET A TE EGYSZÜLÖTT 
FIAD VÉRE SZERZETT MEG 

MINÉKÜNK. ÁMEN.” 

Gyülekezeti arcok

KÖZLEMÉNY

A Nagyerdei Egyházközségért 
Alapítvány Kuratóriuma

köszönetét fejezi ki mindazoknak, 
akik a 2007 évi  személyi jövedelem 

adójuk 1 %-át az alapítványunk 
javára ajánlották fel.

Az így kapott 1.564.562-Ft-ból a 
kuratórium 28.010 Ft-ot 
2009 évben felhasznált az 

alapítvány céljának megfelelően, 
1.536.552 Ft-ot pedig tartalékolt, 
melyet szintén az alapítványban 

meghatározott célokra
fog felhasználni.

Kálvin szerint:



„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!”
(Ézs 43,1) 

Hírek

 Úrvacsorai közösség lesz november 8-án 
vasárnap délelőtt mindkét istentiszteleten.

 Házassággondozó kör indul november 
14-én. Jelentkezés Mózes Áronnál.

 Filmklub lesz nov. 21-én délután 5 
órakor.

 Családi istentisztelet lesz nov. 29-én, 
vasárnap délután 3 órától a hittanos gyere-
keknek és szüleiknek.

 Teaház lesz november 29-én az Átrium-
ban, a 15-ös teremben pedig Károlyi Ádám 
tart vetített képes beszámolót a Németor-
szágban, fogyatékkal élők között töltött 
önkéntes diakóniai évéről. 

(vasárnaponként 5 órakor) 
November 8. Nagy Csaba oboázik, 
Böszörményi Judit zongorázik
November 15. A Sol Oriens együttes énekel, 
vezényel Deményi Sarolta
November 22. Farkas Aliz orgonál
November 29. A Kodály Zoltán Zene-
művészeti Szakközépiskola gitárzenekara 
játszik, művészeti vezető: Csorba Gergő
December 6. Kéménczy Antal orgonál 
és zongorázik, orgonán közreműködik 
Szotyori Nagy Gábor

Zenés áhítat

Imádkozzunk…

 az érdeklődő, lelkileg kereső barátain-
kért,

 adventi készülődésünkért,
 istentiszteletünk megújulásáért,
 önkormányzati iskolákban folyó hit-
oktatásért,

 gyülekezetünk különböző kiscsoport-
jaiért.

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 700 példányban
17. évfolyam 11. szám                Megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:  11738008-20012917
Gyülekezeti honlapunk címe:   www.refnagyerdo.hu
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