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Meghívó
Mindenkit szeretettel várunk gyülekezeti hétvégére
a Nagyerdei ref. templomba, november 13-16 között, csütörtök estétõl vasárnap délig.
Cél: a hívõ ember tanítása

TESTI – SZELLEMI – LELKI
EGÉSZSÉGÜNKÉRT
nov. 13. csütörtök 5 óra:
nov. 14. péntek 5 óra:
nov. 15. szombat 5 óra:

Testi egészségünkért
Szellemi egészségünkért
Lelki egészségünkért

nov. 16. vasárnap fél 9 és fél 11:
Istentisztelet, úrvacsora
A másfél órás alkalmak rendje: rövid áhítat, elõadás és megbeszélés.

Szolgál:

Dr. Bodnár Ákos
nyugalmazott fõorvos, Egyházkerületünk korábbi fõgondnoka

„…növekedjetek az Isten ismeretében”
(Kol 1,10)

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

A szeretet gyógyít – Beszélgetés Dr.Tamás Andrással

Dr. Tamás András sebész és bõrgyógyász fõorvos közismert és népszerû
tagja gyülekezetünknek. Sokan keresik
fel bajukkal állami és magánrendelésén
egyaránt, és õ mindig fáradhatatlanul
készséges. Keresztyén orvos – ez
érzékelhetõ minden megnyilvánulásán.
Elõször a munkájáról faggatom:
Munkáddal kapcsolatban mi az ars
poeticád?
„Minden gyógyítás alapja a szeretet” –
ez a Paracelsustól való idézet a jelmondatom. Ez egybevág a Bibliából ismert
Szeretet-himnusszal. Sokan jönnek hozzám az egész országból. Munkamániás
vagyok, jó értelemben véve. Szeretek
dolgozni, sose unom meg, legfeljebb
elfáradok a l0-l2 óra rendelés végére.
Jelent-e valami pluszt az, hogy istenfélõ
vagy?
Igen. Érzik a betegek, ha szívvellélekkel dolgozik az ember, és szereti
õket. Munkámban is, mint minden másban, naponta kérem Isten segítségét,
imádsággal és Bibliaolvasással kezdem
és zárom a napot. Érzem, hogy Isten
vezeti a kezemet, sose halt még meg
beteg az én hibámból. Számtalan eset
volt munkám során, amikor éreztem,
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hogy Isten segített, mert nagy volt a
veszély.
Családi háttered hogyan befolyásolta hitre
jutásodat?
Szüleim orvosok voltak, és gyakorló
keresztyének. Édesapám nem mesét mondott gyerekkoromban, hanem minden
este a Bibliából olvasott órákig, amin
persze én elaludtam. Azért megmaradt
a Biblia szeretete, azóta is minden évben
egyszer végigolvasom a Szentírást.
Személyessé hogyan mélyült hited?
l5 éves voltam, amikor nagyon megtapasztaltam Isten jelenlétét. Solymáron
laktunk, és társaimmal lementünk az
Ördögbarlangba, ahol eltévedtünk.
Lámpánk elaludt, gyufánk elfogyott, az
egyik társam lezuhant egy gödörbe, és
megsérült. Reményünk se volt rá, hogy
megtalálnak bennünket, mert szüleink
nem tudták, hol vagyunk, azt hitték,
disszidáltunk. 1957 volt akkor. 28 órát
töltöttünk ott sírva, imádkozva, amikor
az egyik társam anyja „megérezte”,
hogy hol vagyunk. Így megmenekültünk. Akkor értettem meg Isten valóságát, hogy Isten nemcsak a Bibliában
van, hanem „az Úr az én pásztorom, nem
szûkölködöm, füves legelõkön nyugtat engem
és csendes vizekhez terelget engem.” Napi
imádságom lett a 23. zsoltár.
A gyülekezeti táborokból sokan ismerjük,
és szeretjük testvéredet, Enikõt, és unokahúgaid és öcséid némelyikét. Milyen légkörben
éltetek gyerekkorodban?
7-en voltunk testvérek, 6-an nõttünk
fel, öten maradtunk. Édesanyám mint
körzeti orvos nagyon elfoglalt volt,

A szeretet több mint elfogadás
ezért a nagymamám sokat foglalkozott
velünk. Édesapámtól sose kaptunk ki,
de édesanyám szigorú volt. Halála után
szép vallásos versek kerültek elõ,
amelyeket õ írt, és mi nem is tudtunk
róla.
Hogyan alakult családi életed?
Feleségem nyelvész professzornõ, 3
gyermekünk van. Elváltunk, ebben
nem érzem magam jó keresztyénnek,
de nem tudtam más belátásra bírni. A
körülményeim nehézzé váltak, de
Istennek bizonyára célja van ezzel is,
és valamire tanítani akar. Kihoz innen,
ha itt lesz az ideje. Az egyik konfliktus
közöttünk a „felemás iga” volt. A Biblia
figyelmeztet erre, de amikor udvaroltam, nem foglalkoztam ezzel, mert a
szerelem egy kicsit vakká tesz. Az õ
nagyapja jó pap volt, de rossz pedagógus, mert vizes törülközõvel biztatta az
unokáit templomjárásra, ami természetesen ellenkezõ hatást váltott ki.
Marad-e szabadidõd, foglalkozol-e társadalmi, politikai kérdésekkel?
Sose voltam egyetlen pártnak se
tagja, nem politizálok, de keresztyén
polgári értékrendet vallok magaménak,
amikért ki lehet, és ki kell állni. Nem
hiába volt Antall József a történelem
tanárom. Sokat olvasok, szeretem az
erdélyi írókat, hobbim a nyelvtanulás.
A híreket meghallgatom, tévét nem
nézek, sajnálom rá az idõt.
Isten áldását kívánom további életedre és
munkádra!
Gellénné dr.Kálmánchey Márta

Luther szájából származik ez a mélyértelmû mondat: „Isten szeretete nem a
szeretetre méltót szereti, hanem a szeretetre
méltót alkotja.” A szeretet dolgozik.
Több mint puszta elfogadás. Azt a képet faragja ki, amit Isten akar – és ez
egy életen át tartó folyamat. Az, hogy
Isten elfogadott, nem ezt jelenti: Te már
ilyen vagy, nem lehet mit tenni! Hanem:
Elfogadlak téged úgy, ahogyan vagy, de
most megkezdõdik a szeretet munkája;
azonban elvárom, hogy te is közremûködj, szeresd önmagadat.
Valaki zavartan kérdezte tõlem: Igen, és ez most, hogy is van? Egyrészt
el kell fogadnom magam úgy, ahogyan
vagyok, és „egyet kell értenem” magammal – másrészt dolgoznom kell magamon, és meg kell magamat változtatnom!
Az én válaszom: Isten szeretete nem
ment fel minket az alól, hogy dolgozzunk önmagunkon, hanem lehetõvé
teszi azt.
Dr. Theodor Bovet írja: „Ha helyesen
szeretem magamat, akkor lehetetlen mozdulatlannak maradnom, hanem változni
akarok, míg azzá nem leszek, akivé Isten
akarja, hogy legyek.”
Walter Trobisch
„Az emberek csak akkor nem
hisznek Istenben,
ha egy hazugságban hisznek.”
(Tolsztoj)
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Csillagpont – Országos Református Ifjúsági Találkozó
A Máté 2,2-ben a napkeletrõl jövõ bölcsek Jeruzsálembe érkezvén ezt mondták:
„Hol van a zsidók királya, aki megszületett?
Mert láttuk az õ csillagát napkeleten, és azért
jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki.”
Vallom: mi is, akik elutaztunk a bodajki
találkozóra, azért „mennénk”, mert szívünk
megtapasztalta Jézus szeretetét, így belsõ
indíttatást éreztünk, hogy „tisztességet
tegyünk néki”.
Az elmúlt években gyakran hallani
kritikákat a Református Egyházról belülrõl és kívülrõl is:
megöregedtünk, a ma fiataljait nem tudjuk kellõ mértékben megszólítani. Számomra
és csoporttársaim számára
már ez a szûk öt nap is cáfolta
e véleményeket. Hiszen olyan
lelkiségben gazdag, élõ egyház mutatkozott itt meg a
maga fiatalos lendületével, sokoldalúságával, amely – társadalmunkban betöltött
funkcióját tekintve – bár mely más
keresztyén gyülekezet mellett megállja a
helyét.
A gazdag programválasztékot nem tudom itt felsorolni, de ízelítõül néhányat
megemlítek: a Nagyszínpadon minden
délelõtt elõadások hangzottak el, amelyeket
aztán kisebb csoportokban beszéltünk meg.
Ugyanott délutánonként koncertek zajlottak: a Keresztút, a Testvérek, a Sun Machine
és más zenekarok játszottak. A Fórumsátrakban és a Fórumhangárban elõadások,
kerekasztal-beszélgetések hangzottak el
többek közt egyházunk iránya, ökológiai,
szociológiai, drog, történelmi témákban. Az
éjszakába nyúló táncház mindenkinek

emlékezetes marad, hiszen moldva, magyar,
ír táncokra rophatta, aki bírta!
Köszönet Torma Mária mûvésznõnek
az Ady estért, Püski Lajosnak a reggeli
áhítatért, Kodácsy Tamásnak a zárónapi
igehirdetésért!
Bevallom, a drámajáték csoport jóvoltából néhány órára rab lettem. Miután
társaimmal egy üzenetet elolvastunk (egy
recski fogoly megrázó írása a múltból), egy
hídon átkelve igazi kõbányában találtuk
magunkat rabként, szigorú
fegyveres õrök szidalmai
közepette. Feladatunk az
volt, hogy kõhordás közben
egy titkos üzenetet eljuttassunk az õrök közül annak,
aki néha egy-eg y Petõfi
idézetet ejt el. Izzasztó,
szorgos munka után (Sztálin
szobrának talapzatát építettük) a darabokra tépett fecnik eljutottak
a megfelelõ õrhöz, így szabadulást nyertünk.
Fogságomban a Pacsirta gúnynevet kaptam,
mivel a parancsra: „Énekeljetek d…-k!”,
az El Senyor kezdetû ifjúsági éneket
kezdtem el. A fogság elmúlt , az igazi Recsk
is elmúlt, a Jézus általi szabadulás lehetõsége
mindig nyitva áll az emberek elõtt, ami nagy
hivatásunk, hogy ezt a lehetõséget életünk
dalával nap mint nap hirdessük az
embereknek!
Emlékeztetek az igére: „Ne félj, mert
nem vallasz szégyent.” (Ézs 54,4)
2005 nyarán a Vekeri-tavi Dorcas kempingben újabb Csillagpont lesz! Gyertek el,
és hívjátok a fiatalokat! Hálát adok az
Úrnak, hogy ezt a több mint 1000 fiatalt
egybegyûjtötte!

Iványi Sándor
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Vers

Tábori emlékek

Imádság a gyûlölködõkért

Fiatal házaspárok

Én Jézusom, te nem gyûlölted õket,
A gyûlölõket és a köpködõket.
Szeretted ezt a szomorú világot
S az embert, ezt a szomorú virágot.
Te tudtad, hogy mily nagy kereszt az élet,
És hogy fölöttünk csak az Úr ítélhet.
Szelíd szíved volt, ó, pedig hatalmad
Nagyobb volt, mint mit földi birtok adhat.
A megbocsájtást gyakoroltad egyre,
Míg égbe szállni fölmentél a hegyre.
Ma is elégszer hallod a magasban
A gyûlölet hangját, amely égbe harsan.
A gyilkos ember hangját, aki részeg,
S a szeretet szavát feszítené meg.
Én Jézusom, most is csak szánd meg õket,
A gyûlölõket és a köpködõket.
Most is bocsáss meg nékik, mert lehet,
Hogy nem tudják tán, mit cselekszenek.
Juhász Gyula
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Vers

Új reformáció

A názáreti zsinagógában

KLAUS DOUGLASS
TÉTELEIBÕL :
1. LUTHER SZÁNDÉKA AZ VOLT,
HOGY

AZ

EGYHÁZ

ÜZENETÉT

BIBLIAI ALAPOKRA HELYEZZE,
KÜLSÕ

FORMÁJÁT

SZÍNVONALÁRA

AZ

EGYHÁZ

PEDIG

KORA

EMELJE.

EZ

IDÕ

SZERINT

OLYAN ÁLLAPOTBAN VAN, AMELY
NEM FELEL MEG SEM AZ EGYIK,

Fiatalember állt ki középre
elnyomott nép vidéki fia
s rámutatva régenírt Igékre
akkor azt mondotta: MA!
Fején harci sisak nem volt
lábán a Názáret pora
Benne teljesült Igéket szólt
amikor azt mondotta: MA!
Kovács Tibor

SEM A MÁSIK KÖVETELMÉNYNEK.

Emlékezzünk
2. A REFORMÁCIÓ NEM A TIZENHATODIK

SZÁZAD

ESEMÉNYE,

HANEM RÁNK VÁRÓ FELADAT.

3. AKI REFORMÁLNI AKARJA AZ
EGYHÁZAT, ANNAK A TARTALOM
KÉRDÉSEIVEL KELL KEZDENIE.

EZEN

A PONTON AZONBAN NEM

ÁLLHAT MEG.

4. REFORMÁTORIAK
HETÜNK, HA
A

AKKOR

TOVÁBB

LE -

ÉPÍTJÜK

REFORMÁTOROK MÛVÉT, NEM

PEDIG, HA KONZERVÁLJUK.
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hálás szívvel Dr. Gacsályi Gábor, nyugalmazott lelkipásztor életének 78 esztendejére a temetésén elhangzott igékkel:
„Légy hû mindhalálig, és neked adom
az élet koronáját.” Jel 2,10
„Én vagyok a feltámadás és az élet,
aki hisz énbennem, ha meghal is él; és
aki hisz énbennem, az nem hal meg
soha.” Jn 11,25-26

Gyerekeknek
Kedves Gyerekek! Itt az õszi szünet, biztos szorgalmasan tanultatok, és most rátok fér egy
kis pihenés. Kikapcsolódásként vágjátok ki a kis négyzeteket, és ragasszátok fel egy
papírlapra. (4x7 négyzetet). Kezdjétek a betûket tartalmazó négyzetekkel! Ha készen vagytok,
hozzátok el a Családi istentiszteletre, ami november 23-án, délután 3 órakor kezdõdik a
Bolyai utcai templomban. A helyes megfejtõk között kisorsoljuk, hogy kik választhatnak
a kikészített ajándékokból.

Jó szórakozást kíván:
Cili néni

7

„Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára, és ragaszkodj
hozzá, mert így élhetsz.” (5Móz 30,20)

Hírek

Zenés áhítat

 Családi istentisztelet hittanos gyer-

(vasárnaponként 5 órakor)

mekeknek és szüleiknek október 19-én,
vasárnap 3 órakor a templomban.

 Reformációs körséta október 26-án,
a fél 11-es istentisztelet után az egyetem
elõtti téren.

Okt. 19. Nagy Csaba oboázik,
Kerekes Sándor orgonál, közremûködik a Harmonia Instrumentalis.
Okt. 26. Karassszon Dénes gordonkázik.

 Vigasztaló istentisztelet november

Nov. 2. Sepsy Károly orgonál.

2-án, vasárnap fél 9 és fél 11-kor.

Nov. 9. Szabó Katalin orgonál.

 Gyülekezeti hétvége november 13-15.
csütörtök-szombat 5 órakor.

Nov. 16. Bárdos Leánykar énekel,
vezényel Szesztay Zsolt.

 Úrvacsorai istentisztelet november
16-án, vasárnap fél 9-kor és fél 11-kor.

 Angol nyelvû bibliakör hó 1. és 3.
vasárnapján 4 órakor a gyülekezeti
teremben.

 Angol nyelvgyakorlási társalgás hó
2. és 4. vasárnapján 4 órakor a
gyülekezeti teremben.

 Gyülekezeti többgenerációs táborunk Tatán lesz 2004. július 26.
hétfõtõl augusztus 1. vasárnapig.

Imádkozzunk…
 gyászt, fájdalmat hordozók
vigasztalásáért.
 kiscsoportok közösségépítõ
munkájáért.
 gyülekezeti hétvégéért.

 egyházunk evangélium szerinti
életéért.
 népünk lelki újulásáért határon innen
és határon túl.

Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele
4032 Debrecen, Bolyai u. 25. Telefon: (52) 410-811
Felelõs kiadó: Püski Lajos, lelkipásztor
Fejléc: Betûvetõ Bt.
Tördelés: Bene Lászlóné
Nyomda: REXPO Kft. Készült 600 példányban
11. évfolyam 10. szám, megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma: 11738008-20012917

