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Gyümölcsöt keres„Odavitte Jézushoz” – 2019

Az elmúlt hetekben különös hangsúllyal 
foglalkoztunk keresztyén küldetésünk 
egyik legfontosabb feladatával, a tanít-
vánnyá tétellel. Missziói felkészülésünket 
három vasárnapi igehirdetés is segítette. 
Szeptember 15-én, 22-én és 29-én a fél 
9-es istentiszteleteket a hagyományos 
rend szerint tartottuk Bertha Zoltán, Szabó 
Angéla és Püskiné Szécsi Judit lelkészek 
szolgálatával. 

Ismerősöket, barátokat, családtagokat, 
érdeklődőket a fél 11-es istentiszteletekre 
hívogattunk, a lelkipásztor által írt levéllel 
is. A Jézushoz hívogató – András-szolgálat 
– három vasárnapján az elmúlt negyedszá-
zadban felnőttként megtért és konfi rmált, 
több mint 350 testvérünk közül többen is 
szolgáltak imádsággal, igeolvasással, és 
személyes vallomások hangzottak el útke-
resésükről, hitre jutásukról, gyülekezethez 
tartozásuk öröméről. 

Püski Lajos igeszolgálattal hívott a Krisz-
tus által való új élet melletti döntésre. 
Közreműködött Nagy Csaba orgonán és 
pianínón, a gyülekezeti zenekar, valamint 
a  kamarakórusunk zenekari kísérettel. 
A kiosztott lapokon lévő imádság elmon-
dásával felelni lehetett a megszólításra, 
és segítséget lehetett kérni a lelki fejlő-
déshez. Az „Emlékeztető önmagamnak” 
pontjai segíthettek döntéseinkben.

Az október elején indult Bibliaiskolában 
pedig megalapozható az igeismeret és a 
hit. A bizonyságtételeket és igehirdeté-
seket szerkesztve közöljük. A teljes anyag 
megtalálható honlapunkon:
www.refnagyerdo.hu

(Szerk.)

Szeptember 15-én a fél 11-es istentisztele-
ten az Ézs 5,1-7 olvasásával Kathi Balázs, 
imádsággal Illyés Anikó ifi sek szolgáltak. 
Lelki útkereséséről, megtéréséről Gulyás-
né Tóth Marianna beszélt. 
A Luk 13,4-9 alapján Püski Lajos hirdette 
az isteni, megtérésre hívó szeretet jó hírét.

Kedves Barátom!

Ezekkel a kezemben tartott almákkal em-
lékeztetek arra, hogy ősz van, és ilyenkor 
fáinkon gyümölcsöt keresünk. Jó hír, hogy 
életünk gyümölcsét viszont az Úr keresi. 
Vagyis van gazdánk, aki számontart min-
ket. De találhat-e az Úr életünkben neki 
tetsző gyümölcsöt?
Életünk emberi nézőpontból:
Mi, emberek is eszünk, iszunk, szaporo-
dunk, mint az állatok. De mi szorgalmasan 
tanulunk és dolgozunk, mint a világ fi ai 
közül is sokan. Szépen neveljük, tanít-
tatjuk gyermekeinket. Ez mind szép és 
helyes, sőt dicséretes, de nem üdvösséges!
Egymáshoz hasonlítgatjuk magunkat?
Jézus kortársai hallották, hogy Siloám 
tornya ledőlt, és maga alá temetett sok 
embert. Sokan talán úgy gondolkoznak, 
hogy azok biztos megérdemelték mind-
ezt, mert bűnösebbek voltak nálunknál. 
Némelyek nyugtatgatják ma is lelküket 
azzal, hogy „én nem loptam, nem öltem...” 
Ez bizonyára így is van. De akkor valóban 
minden rendben is lenne az életünkkel? 
Jézus azt mondja: „ti gonosz létetekre 
tudtok jó ajándékot adni gyermekeitek-
nek...” (Mt 7,11). 
Életünk egyes cselekedetei a bűneset után 
is lehetnek jók és helyesek, de fontosabb 
kérdés az, hogy kire hallgat, merre halad 
az egész életünk.
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Utam

Milyen az életünk az isteni mérce szerint?
„Minden útját helyesnek tartja az ember, de 
az Úr vizsgálja meg a lelkeket.” (Péld 16,2)
Őszintén be kell vallanunk, hogy egészen 
másnak látszik életünk, mintha csak egy-
máshoz viszonyítjuk magunkat. Akkor 
természetesen találunk mindig olyanokat, 
akiknél mi valóban jobbak, rendesebbek, 
tisztességesebbek vagyunk. Jézus hatá-
rozottan fogalmaz, amikor azt mondja, 
hogy: „Az a bűn, hogy nem hisznek ben-
nem.” (Ján 16,9)
Megfelel életed az Isten akaratának?
– Hiszel  létében, de vissza is tértél hozzá? 
Krisztus követővé lettél?
– Gyakorló módon tartozol Isten népéhez, 
helyi gyülekezetéhez?
– Hat napon át munkálkodva megszente-
led a hetedik napot?
– Akaratát cselekedve építed Isten országát?
Jó hír, hogy Isten még keresi életed 
gyümölcsét! 
– Míg időd van, vizsgáld meg magad!
– Ne másokhoz hasonlítgasd magad!
– Jöjj, térj vissza az Úrhoz, mert ma még lehet!
– Teremjen életed Istennek tetsző gyü-
mölcsöt!
– Szívesen segítünk neked itt, a gyüleke-
zetben!   Ámen!

 Dolgos, munkaszerető, kötelességtudó 
szülők neveltek. Biztosították számomra 
a meleg családi fészket, a szeretetet és a 
tanulás lehetőségét.
Nyaranta, iskolaszünetekben több hetet 
töltöttem a Békés megyei Füzesgyarma-
ton, nagyszüleimnél. Volt ott minden: 
nagy kert tele zöldségekkel és gyümölcs-
fákkal, kendermagos tyúkok, Fáni, a 
nagy koca, aki úgy bújt oda az emberhez, 
mintha kutya lett volna. Vakargattam a 
füle tövét, simogattam sokáig, aztán ösz-
szegyűjtöttem a kendermagosok tojásait, 
nagy örömmel számolgattam és vittem a 
nagymamámnak.
Sok-sok szép emlék, de a legmeghatáro-
zóbb közülük a nagymamám békés, nyu-
godt arca, amint ebéd után, nyári meleg 
délutánonként a félig besötétített szobá-
ban egy vastag, fekete könyvet olvasott. 
Én a kanapén pihentem, de sosem aludtam 
el, pillantásom oda-odatévedt nagymama 
hihetetlen békességet sugárzó arcára.
Kértem, olvasson fel nekem is abból 
a könyvből egy kis részletet, ám régies 
nyelvezete és éretlenségem miatt nem 
igazán értettem. Gondoltam magamban: 
ilyen „furcsa mese” hogy lehet ilyen 
nagy hatással a nagyira…
Olvasás után gyakran elszenderedett né-
hány percre a széken ülve. Ilyenkor szin-
te ragyogott az arca, vonásai kisimultak, 
megfoghatatlan nyugalom és békesség 
áradt egész lényéből. Honnan is sejtet-
tem volna, hogy ez az emlékkép egész 
életemben végigkísér, és ekkora hatással 
lesz majd rám.
Később otthon nekem is lett gyermek 
bibliám, amit a magam kedvére lapoz-
gattam, bele-beleolvastam, nézegettem 
benne a csodálatos képeket.

Gulyásné Tóth Marianna 
bizonyságot tett

Gyümölcsöt keres
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Utam
Teltek-múltak az évek: tanultam, néptán-
coltam, világot láttam, mindeközben fel-
nőttem. Amikor az egyetemen tanáraim 
felajánlottak nekem egy 1 éves ösztöndí-
jat Franciaországba, nem értettem, miért 
pont én vagyok ez a szerencsés?!
Éreztem, hogy életemet valaki fi gyeli, 
gondoskodik rólam, örömöket ad, vala-
mint segít átlendíteni a kisebb-nagyobb 
nehézségeken.
Idővel egyre biztosabb lettem abban, 
hogy van valaki, akit nem látok, csak ér-
zem létezését, a gondomat viseli, kísér az 
utamon. Beszéltem hozzá esténként, há-
lás voltam neki minden jóért, köszönetet 
mondtam a tőle kapott szeretetért.
Hányszor, de hányszor megköszöntem 
neki azt a fi út, akit a néptánc révén pá-
romul adott, de nemcsak egy táncra vagy 
kettőre, hanem egy egész életre.
Házasságkötésünkre és közös életünkre 
mindketten egyformán fontosnak éreztük 
Isten áldásának kérését, és a templomban 
egymásnak fogadott eskünk azóta is jó-
ban-rosszban erős kötelékként tart össze 
minket. Ennek első jeleként megszületett 
kisfi únk. A nagy boldogság és kiteljese-
dés mellett ekkor ismertem meg igazán 
önmagam korlátait. Gyengének, tehe-
tetlennek és nagyon fáradtnak éreztem 
magam ebben a hosszú hónapokig tartó 
hasfájós, kimerültséghez közeli, ámde 
mégis boldog időszakban. Ekkor is Ő tar-
totta bennem a lelket, az Ő erejével, támo-
gatásával túllendültem a nehézségeken.
A párom türelme és segítőkészsége egyér-
telművé tette számomra, hogy valóban ő az 
a Társ, akit a Gondviselő rendelt mellém.
Ezután szépen, lassan beindult egy fan-
tasztikus folyamat, amelynek lépcsőit 
egyenként megtéve megérett bennem a 

felismerés, miszerint már nemcsak énne-
kem létezik Isten, hanem mindenkinek, 
aki Őt felismeri, szándékait megérti és 
magába fogadja.
Fokozatosan nyíltam meg a külvilág felé, 
és lettem egy nagy közösség része. Mik 
is ezek a lépcsőfokok?
A Fiam keresztelője, a Kismamakör fe-
lejthetetlen, érzelmekkel fűtött beszélge-
tései, a péntek esti elgondolkodtató, éle-
tünk értelmét boncolgató eszmecseréi a 
Bibliaiskolán. Ezeken az alkalmakon ke-
rült igazán közel hozzám a Biblia, ekkor 
kezdtem el érteni szövegét, tanításait, és 
nem utolsó sorban ekkor nyert értelmet 
a nagymamámról féltve őrzött emlékkép 
jelentősége.
A vasárnapi istentiszteleteken fokozato-
san elmúlt az idegenségérzetem, szomja-
san ittam a lelkipásztorok szavait, és vittem 
magammal haza az ige üzeneteit. Közös-
ségre, barátokra, kedves arcokra leltem.
Néhány évvel ezelőtt én is megkeresztel-
kedtem és konfi rmáltam, így a Nagyerdei 
Gyülekezet tagjává váltam.
Ezentúl már nemcsak magamban, a saját 
szavaimmal, a saját ügyem érdekében 
beszéltem az Úrhoz, hanem a gyülekezet 
többi tagjával közösen imádkoztunk, és 
imádkozunk ma is sok-sok embertársun-
kért, közös ügyekért, egymásért.
Kislányom szinte már ide született, pár 
hetes kora óta a közösség tagja, itt tanulta 
meg az első énekeket, és azóta is hétről-hét-
re itt szívja magába a bibliai történeteket.
Ma már mindannyian olvasgatjuk, for-
gatjuk azt a fekete vaskos könyvet, amit 
gyermekként a nagymamám kezében lát-
tam, ki-ki otthon, az iskolában vagy itt, a 
templomban.

Gulyásné Tóth Marianna
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Bubán Anna igeolvasással, dr. Bubán Tamás 
imádsággal szolgált

Valaki éretted közbelépett!
Szeptember 22-én a fél 11-es istentiszte-
leten a Ján 3,11-21 olvasásával Bubán 
Anna ifi s, imádsággal pedig édesapja, 
dr. Bubán Tamás szolgáltak. Lelki útke-
reséséről, megtéréséről Herbák Zoltán 
beszélt. 
A Luk 13,4-9 alapján Püski Lajos hirdette 
az isteni, megtérésre hívó szeretet jó hírét.

Kedves Barátom!

Három év – sok vagy kevés?
Három év történelmi léptékben gondol-
kozva kevés. De a szerelmes vallomásra 
várva három év nagyon sok.
Isten – a példázatbeli gazda – három éve 
fi gyelte, várta türelmesen, hogy a fügefa 
jó gyümölcsöt teremjen. Jó hír, hogy az Úr 
ránk is képes türelmesen várni.
De hiába hivatkozol nagy ágaidra, zöld 
lombodra, másokhoz viszonyított jósá-
godra, ha Isten nem talál életedben neki 
tetsző gyümölcsöt! Te meddig várnál 
kiskertedben a terméketlen fára? Egyszer 
kimondod te is az ítéletet, hogy lejárt az 
idő, ki kell vágni.
Ma is van még egy jó hír!
Valaki nagy szeretettel éretted is köz-
belépett, bár te sem érdemelted meg. A 
vincellér türelmet kért a gazdától, meg-
ígérve, hogy még foglalkozik az eddig 
terméketlen fügefával. Isten küld emberi 
segítőket is.
De Jézus az egyetlen, igazi közbenjáró! 
Önmagát áldozta érettünk a golgotai ke-
reszten. Szentlelke által megtérésünkön 
munkálkodik. Közbenjár éretted is. Uram, 
légy kegyelmes! Még ne csapjon le a 
fejsze a fa gyökerére, hátha… (Luk 3,9)
„Hátha...”
Szabad akaratot, választási lehetőséget 

kaptunk teremtőnktől, de ehhez felelősség 
is tartozik.
Hátha a megtévesztő hasonlítgatás helyett 
megnyílik a szemed veszélyes helyzeted 
felismerésére. Hátha nem magad jó csele-
kedeteitől várod üdvösségedet. Hátha nem 
pótcselekvésekben bízol. Hátha nem Szűz 
Mária, vagy a szentekké avatottak erőtelen 
közbenjárása által keresed üdvösséges 
jövődet. Hanem elfogadod a Krisztus 
érdeméért felkínált kegyelmet, és végre 
megtérsz az Úrhoz!
Élj még ma ezzel a nagy lehetőséggel!
– Ne halogasd a döntést! Addig dönts, 
amíg még lehet!
– Ne feledd el, hogy sürgős dolgok mindig 
lesznek az életben.
– Figyelj az egy szükséges és fontos do-
logra, a megtérésre!
– Ragadd meg a felkínált üdvözítő kegyel-
met még ma!
– Ha elfogadod, akkor szívesen segítünk a 
továbblépésben, pl. a Bibliaiskola által is!
Jöjj, és Krisztusért bűnbocsánatot nyerve 
sok örömet, nagy békességet és hitben 
erősítő közösséget  találhatsz!
Még vár rád az Úr! Most még lehet! 
Jöjj!  Ámen!



6

Hihetetlen nagy változás

43 éves vagyok, matematikus, 
informatikus, közgazdász, két 
gyermek édesapja.
2015 szeptemberében, pon-
tosan négy éve, hogy először 
eljöttem egy istentiszteletre: 
saját akaratomból, önként, 
érdeklődve. Ma pedig itt állok, 
hogy elmeséljem az utamat. Ez 
szinte még számomra is hihetetlen nagy 
változás. Ugorjunk vissza az időben.
 1976-ban születtem. Szüleimtől, testvé-
remmel együtt, megkaptam a szeretetet, 
tanítást. Vallásos neveltetés nélkül, de 
gyermekként nem éreztem ennek hiányát. 
A hittel kizárólag a nagymama „nagy fe-
kete könyve”-ként találkoztam. De akkor 
ezt még nem értettem. Majd csak jóval 
később, a Bibliaiskolában, Lajos bácsi 
példázatán keresztül ismertem meg a 
vonatos történetet. Ahogy sokan mások is 
mesélték, az életük egy szakaszában rossz 
vonaton ültek, és a hit által jöttek rá, hogy 
egy másik vonatra kell átszállni.
Kamaszként már foglalkoztatott a gon-
dolat, hogy ki vezetheti ezt a „vonat”-ot, 
hogy kihez fordulhatok segítségért. Érez-
tem, hogy van VALAKI, de nem tudtam 
a választ. A tanulmányaim és munkáim 
során, világi értelemben, sikeresnek ítél-
tem magam, ám nem foglalkoztatott az 
élet értelmének keresése.
Sok barátom van, akikkel jókat beszél-
gettünk, de közülük csak Tamással került 
szóba a hit. 2012-ben egy pályázati lehető-
séget ajánlott nekem. Nagyon megtetszett 
a kihívás. A munkavégzés helye azonban 
meglepett: a Nagyerdei Református 
Gyülekezetbe hívott, ahová akkor már 
ő is tartozott. A pályázat címe: Életút a 
párkereséstől a jó működő családig. Ta-

más érezte, hogy hasznos lehet 
nekem. Kicsit félve érkeztem 
az első alkalomra, ahol Lajos 
bácsi és Mózes Áron fogadott.
Korábban csak katolikus 
templomban voltam esküvőn, 
temetésen, ezek sajnos nem 
voltak rám pozitív hatással. 
Itt azonban teljesen más kép 

fogadott: nagyon kedves emberek, akik 
segítséget kívántak nyújtani a párkeresők-
nek, családosoknak.
A projekt során nagyon sok időt töltöttem 
Lajos bácsi irodájában, sokat tanultam 
tőle. Egyszer igyekeztem egy ideillő kér-
dést feltenni: „Mikor lesz vasárnap mise?” 
Ekkor tanultam meg, mi a különbség az 
istentisztelet és a mise között. Rájöttem, 
hogy a tudásom szegényes e területen, 
ám éreztem, hogy szeretnék többet tudni.
A tapasztalataimat Tamással is rendsze-
resen megosztottam, aki biztatott, hogy 
egyszer jöjjek el egy istentiszteletre, de 
sokszor mondtam nemet. Majd szóljon, 
ha lesz valami jó téma, és akkor eldöntöm.
Érdekesség? Véletlen? Három füzet is 
készült a pályázat során, ezeket szeretném 
felvillantani:
Az első: Segítség a párkeresés útvesztő-
jében!
A pályázat lezárása után én is elvesztem 
ebben az útvesztőben. Egy kapcsola-
tot lezártam, kerestem az újat. De hála 
VALAKI-nek, ebbe az útvesztőbe érkezett 
egy csodálatos lány a munkahelyemre. 
Sokat dolgoztunk, beszélgettünk együtt. 
Mára Edina a feleségem, gyermekeim 
édesanyja. Balmazújvároson rendszeresen 
járt szüleivel a református gyülekezetbe. 
Miután Debrecenben összeköltöztünk, 
megkért, hogy menjünk együtt vasárna-
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Hihetetlen nagy változás

ponként templomba. Sajnos ekkor nem 
tudtam, nem akartam teljesíteni a ké-
rését, csak a templom ajtajáig kísértem 
el. De belül már érett a gondolat, hogy 
ezen változtatni kell. Pontosan négy éve, 
szeptember elején, az ópusztaszeri skan-
zenben ülve arról győzködött a párom, 
hogy menjünk együtt vasárnap templom-
ba. Rendben, de én csak akkor megyek, 
ha a Nagyerdei Gyülekezetbe megyünk. 
Beszélgetés közben jött az SMS Tamástól: 
„Zoli, most gyere, vasárnap 10:30-ra, a 
téma: Érdeklődők istentisztelete”. „Ott 
leszek!” – ment a válasz. Így léptem 
be ezen az ajtón, pontosan négy éve.
Nagyon pozitív élményekkel gazdagod-
tam, éreztem, hogy ide többször el kell 
jönnöm, ami így is lett. Akkor épp azok 
a fi atalok szolgáltatták a zenét, akik a 
pályázati éveim alatt kint, az átriumban 
gitároztak, énekeltek: a „Légy Krisztusnak 
jó katonája” ma is személyes kedvencem. 
Az itt eltöltött alkalmak alatt kezdett újra 
visszatérni a kérdés: „mi az élet értelme?”, 
„ki irányítja a vonatot?”
A pályázat második füzete: Mit tehetsz a 
házasságod ápolásáért?
2016. július 1-jén volt az esküvőm, a 40. 
születésnapomon. A korábban elképzel-
hetetlen egyházi esküvőt már közösen 
terveztük, úgy, hogy Lajos bácsi lesz, aki 
összead minket. Aki megelőlegezte nekem 
a bizalmat, én pedig megígértem, hogy 
el fogok járni a Bibliaiskolába. Minden 
pénteken 19 órától, két óra! Kicsit hihe-
tetlennek tűnt.
A házasságban egyet kell érteni, egy kis 
ellentmondás azonban volt köztünk. A 
feleségem egyedül nőtt fel, nekem van 
testvérem. Én két gyermeket, feleségem 
egyet szeretett volna. Ekkor már próbál-

tam kérni VALAKI-t, hogy segítsen ezt a 
csomót feloldani. Elkísértem feleségemet 
nőgyógyászati kontrollra, ahonnan sírva 
lépett ki: „Nagy a baj! Terhes vagyok, de 
két gyerekkel: ikrek.”
Ezután érkezett Lajos bácsi e-mailje: 
Bibliaiskolába hívott. Azt mondtam, elme-
gyek, de minden alkalmon nem tudok ott 
lenni. Már az első órák egyikén elhangzott 
a vonatos példa is. Annyira megfogott, 
hogy a fi úk születéséig mindig ott voltam! 
Eshetett a hó, lehetett mínusz 20 fok, én 
ott voltam. Szerettem megismerni a Biblia 
és a hit világát, ami teljesen megfért a ra-
cionális gondolkodásom mellett. E kettő 
nem egymás ellentétei, ahogy korábban 
gondoltam, hanem tökéletes kiegészítői 
egymásnak. A Bibliaiskolának hála, felül 
tudtam vizsgálni eddigi életfelfogásomat.
2017. április 9-én megkeresztelkedtem és 
konfi rmáltam, majd három nappal később 
megszületett Botond és Zsombor, életem 
legnagyobb ajándékai. 41 évesen apuka 
lehettem.
A pályázat harmadik füzete: Dióhéjban 
a gyereknevelésről – szülői tanítás és 
példamutatás fontossága
2017. július 2. Boti és Zsombi keresztelé-
se. Ma pedig itt állok. Hogy mi változott 
a négy év alatt? Nagyon sok minden. 
Tudom, ki vezeti a vonatot. Tudom, kihez 
fordulhatok imával. Tudom, ki küldött 
hozzám segítőket (Edina, Lajos bácsi, 
Tamás személyében), akiknek ezúton is 
köszönöm a támogatást! Tudom, ki lehet 
az VALAKI, akiről korábban beszéltem.
Összefoglalva: az elmúlt négy évben meg-
tudtam, megértettem, megtapasztaltam, 
hogy az a VALAKI, az életem vonatának 
vezetője nem más, mint: ISTEN.

Herbák Zoltán
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Ha pedig nem…?!

Szeptember 29-én a fél 11-es istentiszte-
leten a Luk 3,1-9 olvasásával Bölcskei 
Péter, imádsággal  pedig felesége, Szat-
mári Mónika szolgált. Lelki útkereséséről, 
megtéréséről Koroknai Éva beszélt. 
A Luk 13,4-9 alapján Püski Lajos hirdette 
az isteni, megtérésre hívó szeretet jó hírét.

Kedves Barátom!

Én már nagy vagyok...!
Egykor bizonyára mondtad te is, hogy 
én már ovis vagyok..., én már iskolás va-
gyok…, én már felnőtt vagyok. Az embe-
riség az utóbbi évszázadokban szereti azt 
gondolni és mondani magáról, hogy már 
nagykorú. Napjainkban mintha nagyon 
egyoldalúan dübörögne a nagykorúság 
öntudata.
A terméketlen fügefa példázata:
Jó hír, hogy van gazdánk, fontosak va-
gyunk neki, és számon tart bennünket. 
Jó hír, hogy keresi életünk gyümölcsét. 
Sőt, már évek óta türelmesen vár ránk.
Jó hír, hogy Jézus érettünk önmagát felál-
dozva közbelépett, kérve a gazdát további 
türelemre, hátha hozzá térünk.
Jó hír, hogy így a Krisztus érdeméért, hit 
által ingyen kaphatunk kegyelmet.
Lehetőségünk és felelősségünk:
Az ember és az emberiség nagykorú, 
független akar lenni. Szabadságunk azon-
ban az éremnek csak az egyik oldala, a 
szorosan hozzá tartozó másik oldala a 
felelősségünk!
Ne másokhoz viszonyítsuk tehát önma-
gunkat, mert akkor könnyen becsaphat 
bennünket a kísértő. Ne halogassuk a 
döntést, mintha rá érnénk arra még! Cse-
lekedjünk nagykorúakhoz illő módon, 
felelősen!

Az Úr szava már évezredek óta fi gyelmez-
tet: „Eléd adtam a jót-rosszat, áldást-átkot, 
életet-halált. Tanácsolom válaszd az éle-
tet! Szeresd az Urat, hallgass szavára, járj 
útjain, tartsd meg parancsolatait.” (5Móz 
30,15-20)
„Ha pedig nem, akkor vágd ki!” – mondja 
a közbenjáró. Ugye nem akarod, hogy 
életed a kárhozatos ítélet alatt maradjon?

Nagykorúként milyen életet szeretnél?
– Fogyasztó társadalmunkban csak mu-
landó, emberi mérce szerinti „rendeset”?
– Bűneid miatt Isten szentséges, jogos 
haragjában elvesző életet akarsz?
– Vagy Isten megmentő, kegyelmes terve 
szerint örökkévaló, gyümölcsöző életet 
szeretnél?
– Vigyázz, hamar lejár az időd.
– Az elutasító  halogatásban nehogy vég-
leg megkeményedjen a szíved!
Nagykorúként tied a felelősség, dönts 
most az Úr mellett!
– Ma még lehet! Segítünk, csak indulj el!
– Jöjj kövesd Krisztust, és életed Isten 
akarata szerinti gyümölcsöt fog teremni 
sokak javára! 
Ámen!

Bölcskei Péter igeolvasással, Bölcskeiné 
Szatmári Mónika imádsággal szolgált
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Nem vagyok egyedül
Gyermekként 
négy majd há-
rom generációs 
otthonban nőt-
tem fel. Csalá-
dunk nem tagad-
ta Istent, de nem 
neveltek hitben. 

A becsületet, a munka szeretetét, egymás 
segítését tanultam meg.
Voltam elvált szülők gyermeke, és vagyok 
elvált szülő. Volt sikeres vállalkozásom, és 
volt, ami csődbe ment. Azonban mindig 
egyedül voltam a döntések során. 
Hogyan tovább? Sokszor feltettem a kér-
dést: Miért kell nekem mindig egyedül? 
Sikerült továbblépnem, mert gondoskodni 
akartam három gyönyörű gyermekemről, 
szeretett nagyszüleimről, akik életem ér-
telmét jelentették. Ez volt a cél! De mint 
mások is, én is kerestem, hogy miért is 
születtem, mi az én feladatom az életben.
Szeretett nagyszüleim eltávoztak. Két na-
gyobb gyermekem elindult az önálló élete 
útján. 50 éves voltam, mikor a még velem 
élő fi ammal Debrecenbe költöztünk, ke-
resve az utunkat.
Abban a boltban, ahol dolgoztam, sok 
olyan vevő jött be, akikkel beszélgetve 
úgy éreztem, ilyen emberek társaságát 
keresem.
Akik legjobban megérintettek, az a Lász-
ló házaspár volt. Elmondták, hogy ők is 
kerestek, és megtalálták azt a közösséget 
amely a Nagyerdőn van, nem messze az 
akkori lakásomtól. Egyszer kaptam egy 
meghívót a postaládámba. Ide hívtak, a 
Gyülekezetbe.
Félve, de eljöttem. Akkor, itt, döntöttem! 
Nem tudtam, mit keresek itt, de most már 
tudom: Jézus kopogtatott, és én been-

gedtem. Nem a fülemmel hallottam, de 
lelkemmel igen!
2011. október 7-én „Miért éljek?” címmel 
a Bibliaiskolában tanította tiszteletes úr, 
hogy bár jónak gondolom magam, de nem 
mindegy, hova visz a vonat, és nem csak a 
mosógépemnek van használati útmutatója, 
hanem nekem is, ami jóban és rosszban is 
útmutatást adhat. 
Kevés ismerettel, fi atalon féltem Isten 
haragjától, de azt nem tudtam, hogy Ő 
szeretni is tud.
Nem volt kérdés, hogy konfi rmálok és 
2012. április 1-én ezzel az igével indított 
útjára a gyülekezet: „Dicsérjétek az Urat! 
Boldog ember az, aki az Urat féli, sok 
örömöt talál parancsolataiban.” 
Az első táborom 2012 nyarán volt, a sze-
retet olyan erővel vett körül, hogy el sem 
hittem ilyen létezik.
Azután a közös szolgálatok: kertrendezés, 
mézes sütés a karácsonyi csomagokhoz, 
közös karácsonyi dekorációk készítése, 
teaház, összetartozás napja, fi lmklubok, 
kirándulások, úrvacsorai szolgálat, a kedd 
esti bibliakörök, ahol a közösségben lehe-
tek veletek Isten kegyelméből. A közös 
éneklések, ahol dicsőíthetjük az Urat.
Szülőfalumban, ha találkozok régi isme-
rősökkel vagy már itt, az újakkal, megkér-
dezik: miért vagyok ilyen? Milyen? Ha 
itt belépek, az ajtón örömmel fogadnak 
(gyerek, fi atal, idősebb) és én is őket! Ilyen 
szerető családban élni, Jézus útján járni! 
Ez meglátszik? Elmondom, hogy nekem 
ez hozta életemben az érdemi változást.
Megmondom őszintén, ha én otthon csak 
magamban olvastam a Bibliát nem sokat 
értettem belőle. Azonban 2012 ősze óta 
járok a bibliakörbe, ahol tiszteletes úr úgy 
fordítja le a mi nyelvünkre a szentírást, 
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Nem vagyok egyedül Imádságaim

hogy azt még én is megértem, és sokat 
tanulok belőle.  Az istentiszteleteken mind 
a három lelkészünktől világos útmutatást 
kapok, hogyan kellett volna a múlt héten 
és hogyan kell a jövő héten fi gyelnem tet-
teimet, hogy az Úrnak tetsző legyen, ami 
persze nekem is hasznomra válik. 
Köszönöm, mennyei Atyám, hogy Jézus 
közreműködésével ebbe a gyülekezetbe 
vezettél, hogy minden reggel örömmel, 
bizakodással, reménnyel és az emberek 
iránti szeretettel ébredek fel. 
A korábbi 54 évem csak előszobája volt 
a mostaninak, ahol hitben megerősödve 
sokkal nyugodtabban élek. Istenhit nélkül 
lehet élni, de nem érdemes! Ő megmutatja 
az utat, soha nem hagy magamra. 
Érzem az Ő segítségét és nem vagyok 
egyedül. Így vezetett el, – mikor nyugdíjas 
lettem, és még feladatokra vártam – a Wáli 
István Református Cigány Szakkollégi-
umba, ahol cigány és hátrányos helyzetű 
egyetemisták között szolgálhatok. Ilyen 
közösségben, ahol a közösség és a munka-
társaim is Istenre mutatnak, öröm dolgozni. 
Ha hitben élek, nincsenek problémák, csak 
megoldásra váró feladatok. Minden nap 
áldom az Urat, és azt kérem, adjon mára 
is feladatot, de adjon hozzá erőt is! Az idő 
múlásával rájöttem, hogy az Úr segítségé-
vel az egészség, a szeretet és a nyugalom 
a legfontosabb az életben. Reménykedem, 
hogy rövid életem folytatódik az örök 
üdvösség útján.
Köszönöm, hogy itt lehetek, nektek pedig, 
keresők, kívánom: Tárd szélesre az ajtód 
Jézus előtt! Olyan jó, hogy nem mese az 
egész! Dicsőség néked, hogy fáradhatat-
lanul keresel bennünket!
Legyen meg a Te akaratod! Ámen.

Koroknai Éva

Egy-egy igehirdetésre az alábbi imád-
ságokkal válaszolhattunk. Ha tudsz vele 
azonosulni, ezt te is megteheted.

1. Gyümölcsöt keres
Istenem, most már látom, hogy eddig 
magamat csak másokhoz hasonlítgattam, 
és ezért úgy gondoltam, hogy én elég jó 
ember vagyok. Most értettem meg, hogy 
életem neked tetsző gyümölcsöt kell, hogy 
teremjen. 
Te ismered tévedéseimet és csalódásaimat is.
Hozzád jövök, Istenem. Segíts, hogy éle-
tem igazi gyümölcsöt teremjen! Ámen!

2. Valaki éretted közbelépett!
Istenem, bevallom, hogy eddig azt hittem, 
ha kicsit javítok életemen, akkor minden 
rendben lesz. Köszönöm, hogy közbenjá-
rót küldtél érettem is. 
Hálát adok neked, hogy Krisztus érdemére 
tekintve akarsz megbocsátani nekem is. 
Köszönöm, hogy még időt adtál nekem 
a hozzád térésre. Uram, ma rád bízom 
magamat,  életemnek te légy a gazdája! 
Ámen!

3. Ha pedig nem…?!
Köszönöm, Istenem, hogy a választás 
szabadságával ajándékoztál meg. Bocsásd 
meg, hogy túl sokáig bíztam saját jóságom-
ban. Nem akarok elveszni, hanem  szeret-
nék neked tetsző gyümölcsöt teremni. 
Hálát adok, hogy elém jöttél, és Krisztu-
sért megbocsátottál nekem is. Lelkeddel 
segíts meg, hogy örömmel tartozzak hoz-
zád és házad népéhez. Segíts, hogy ezt a 
jó hírt másoknak is merjem elmondani. 
Ámen.

Én is szívből  imádkoztam.
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Szivárvány – 
a Debrecen-Nagyerdei Református  Egyházközség hírlevele
4032 Debrecen, Bolyai u. 25.           Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos          Nyomda:  Litográfi a
27. évf. 11. szám   Készült 600 példányban   Megjelenik havonta     
Egyházközségünk számlaszáma:         11738008-20012917
E-mail: refnagyerdo@gmail.com
Gyülekezeti honlapunk: www.refnagyerdo.hu

Hírek

 ♦ November 24-én délután 3 órától Családi 
délutánt tartunk.

Isten megszólító szeretete válaszodra 
vár. Jelöld be magadnak, amiben már 
döntöttél!

A következő döntéseket hoztam:

Felülvizsgálom eddigi életfelfogáso-
mat, értékrendemet.

Elhatároztam, hogy változtatok éle-
temen.

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 a megjelöltek 
megvalósításában!

Emlékeztető önmagamnak

Szeptember 15-én imádsággal Kathi Balázs, 
igeolvasással Illyés Anikó szolgált

Gyülekezeti hétvégeGyülekezeti hétvége
a  N a g ye rd e i  R e fo r m á t u s  Te m p l o m ba n

Cél: a hívő ember tanításaCél: a hívő ember tanítása

2019. november 7-10.

Dr. Hodossy-Takács ElődDr. Hodossy-Takács Előd
teológiai tanár előadása

A muszlimokrólA muszlimokról

Csütörtök 17 óra: 

Hogyan születik meg a vallás?Hogyan születik meg a vallás?

Péntek 17 óra: 

A hit lényegérőlA hit lényegéről

A másfél órás alkalmak rendje: áhítat, előadás, kérdések

Szombat 17 óra: 

Bűnbánati istentiszteletBűnbánati istentisztelet

Vasárnap fél 9 és fél 11: 

Úrvacsorás istentisztelet Úrvacsorás istentisztelet 

Mindenkit szeretett el várunk!Mindenkit szeretett el várunk!

Információ

Kórházlelkészek:   Kenézy Kórház – 511-
777/1943;  Klinika – 319-057
Európa Rádió  –  94,4 MHz



„Teremjetek tehát „Teremjetek tehát 
megtéréshez illő gyümölcsöket!” megtéréshez illő gyümölcsöket!” 

( Mt 3,8)( Mt 3,8)
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