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Jézus és a teremtett világ –  Jézus a Föld Fia
(folytatás)

Októberi gyülekezeti hétvégénken a Károli 
Gáspár Református Egyetem lelkésze, Dr. 
Kodácsy Tamás tartott három előadást 
100-120 gyülekezeti tagunknak: Jézus és 
a teremtett világ  főcímmel. Az előadá-
sok szerkesztett változatát folyamatosan 
közöljük.

Amikor Jézus „ki-
lehelte lelkét, … a 
templom kárpitja fe-
lülről az aljáig ketté-
hasadt” (Mt 27,51). 
Krisztus áldozatával 
nyitva áll az út előt-
tünk, és mindany-
nyian beléphetünk 
a szentek szentjébe! 
Jézus kereszthalálá-
val mindannyiunk 
számára adott a lehe-
tőség, hogy Isten színe elé álljunk, semmit 
nem hozva, úgy, ahogyan vagyunk. Azzal, 
hogy felülről lefelé kettéhasadt a kárpit, 
az Atya maga tett igazságot és békélt meg 
az emberrel. Fiát adta bűneinkért, hogy 
élhessünk. Kell-e ennél több, mint hogy 
megváltott ember vagyok? Van-e annál 
fontosabb, hogy megoldódott a „lenni 
vagy nem lenni” kérdés?
Ne felejtsük el, hogy nem mi vagyunk 
egyedül, akikkel mindez megtörténik. 
Nemcsak felebarátaink élik át ezt, hanem 
a teremtett világ egésze, annak minden 
lakója is, amelyek velünk együtt élnek 
és dicsérik a Teremtő munkáját. Gyakran 
csak a kárpit kettéhasadására és a szentek 
szentjének kinyílására fordítjuk fi gyel-
münket, ám ezzel a hasadásnak közel 
sincs vége: „a templom kárpitja felülről 
az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, 

és a sziklák meghasadtak.” Mit jelent ez? 
Mindabban, amelyet személyesen Krisz-
tus kereszthalála által átélhetünk, részese 
a föld is, amely megrendült, és a sziklák 
is, amelyek meghasadtak. Ha Ádám bűne 
nyomán a föld tövist és bogáncskórót te-
rem, hogyne lenne részese ugyanaz a föld 

a megváltásnak is? 
Keresztyén életünk 
legfontosabb, életet 
adó kegyelmi pilla-
nata nem oszthatat-
lanul csak a miénk, 
hanem közösségben 
van a földdel és a 
sziklákkal is. Ho-
gyan mondhatná egy 
keresztyén ember, 
hogy csak én számí-
tok és a környezetem 
nem? Ki állítaná, 

hogy az üdvtörténet csak az emberiségre 
hat, és a teremtett világ alapját érintetlenül 
hagyja?
A héber nyelvben a „föld” és „ember” 
szavaknak ugyanaz a gyöke, az adam szó 
egyszerre jelenti az embert és a földből 
valót („porból lettél, porrá leszel”), aho-
gyan a latin humus (termőföld) és homo 
(ember) is összetartoznak. Amikor Jézus 
azt mondja magáról, hogy az „Emberfi a” 
(ben adam), akkor a héber áthallás miatt 
érthetjük úgy is, hogy Ő a „Föld fi a” is. Mi 
a mondanivalója ennek a teremtésvédelem 
szempontjából? Nem véletlen, hogy Jézus 
többször nevezi magát úgy, hogy Ember-
fi a/Földfi a, miközben a mondanivalójában 
a földről is szó van. 1. A béna meggyógyí-
tásakor látnunk kell, „hogy van hatalma 
az Emberfi ának megbocsátani a bűnöket 
a földön”, így a gyógyítás végén a beteg 
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Jézus és a teremtett világ –  Jézus a Föld Fia

a földre tud állni, a földön tud járni (Mt 
9,6; Lk 5,24; Mk 2,10). 2. „Mert ahogyan 
Jónás három nap és három éjjel volt a hal 
gyomrában, úgy lesz az Emberfi a is a föld 
belsejében három nap és három éjjel.” 
(Mt 12,40) Ez az Emberfi a feltámadására 
utal, mint egy mag, amelyet elnyel a föld, 
amely abban megrothad, de amelyből 
csíra lesz és Új Élet származik (1Kor 15). 
3. „De amikor eljön az Emberfi a, vajon 
talál-e hitet a földön?” – ebben mintha a 
bizalmatlanságra, a közönyre, az ökológiai 
és bizalmi válságunkra kérdezne rá Jézus. 
Azt gondolom, hogy komoly oka van 
annak, hogy az ács fi a (Mt 13,55) tanítá-
sában nem az iparos mesterségből, hanem 
a földművelésből és a természet világából 
hozza legtöbb példáját, hasonlatát. A maga 
természetességével, a teremtett világban 
élve váltotta meg a teremtményeket.
Ahogyan a szentek szentjét megnyitó 
kárpit hasadt, úgy hasadtak meg a föld ke-
mény sziklái is. A széthasadó, megváltást 
jelképező „kárpitot kék és piros bíborból, 
karmazsin fonálból és sodrott lenfonál-
ból” (2Móz 26.31) készítették. Josephus 
Flavius hangsúlyozza, hogy ebbe a kárpit-
ba beleszőtték az egész teremtett világot, 
a lenfonal a földből származik, a bíbor a 
tengerből (bíborcsigából), a kék az eget, 
a piros a tüzet jelképezi.
Ha a kárpit mögött a legszentebb hely 
van, mi van a sziklák hasadékaiban? Hogy 
lehet az, hogy miközben a személyes bol-
dogság és jólét felé törekszünk, szemetet, 
hulladékot, vegyszereket temetünk a föld 
alá, amely megrendült a megváltás pilla-
natában? Milyen magatartás az, hogy ami-
kor a szentek szentjébe akarunk belépni, 
nem vesszük észre, hogy önző módon mit 
és kit taposunk el?

Ugyan! – gondolhatnánk – a feltámadás 
öröme és reménysége csak minket érint, 
és hátrahagyjuk végre a föld és teremtett 
világ kellemetlen nyűgjeit. De a feltáma-
dáskor is, mikor az Úr angyala leszállt a 
mennyből és elhengerítette a követ, „íme, 
nagy földrengés volt” (Mt 28,2).
Úgy tűnik, nincs olyan része az üdvtörté-
netnek, krisztusi létünknek, amelynek ne 
lenne köze a földhöz, amelyből vétettünk, 
amelyen állnunk kell, amelybe visszaté-
rünk, és amelyből feltámadunk.

Egy darab föld kellett az ember teremté-
séhez, a humuszból homo lett. A földből 
élet lett.
Egy darab föld kellett a két gyümölcster-
mő fához, az élet fájához és a jó és rossz 
tudásának fájához. A földből sors lett.
Egy emberpár a bukásban: miattuk lett 
átkozott a föld, amelyből vétettek, és 
amelyből nőttek a fák.
Egy emberiség a Földön: Krisztusra vár, 
aki újra eljön dicsőségben ítélni élőket és 
holtakat. 
Milyen lesz akkor a Föld?
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Válóháló
A házasság jó esetben (és a Biblia szerint 
is) életre szóló döntés, szövetség. Isten 
törvénye szerint nem jó, nem helyes meg-
oldás  a házassági problémákra a válás. 
Mégis találkozunk vele a gyülekezetek-
ben is.  Minden  válást megélő embernek 
nehéz ez a  helyzet, a  hit útján járó elvált 
személyeknek sem könnyű! Gyakran a 
gyülekezetben is elutasítást, kirekesztett-
séget él meg a válás miatt egyébként is 
„padlóra került”ember. Jobb esetben csak  
gondosan kerülik a témát!
A komoly küzdelmekben esetleg se-
gíthet egy személyes beszélgetés a 
lelkésszel,vagy egy hasonló helyzetben 
levő testvérrel. A felépülés folyamatában 
azonban igen sok kérdés merül még fel, 
amit egyedül feldolgozni szinte lehetetlen. 
Ezt a hiányt látszik pótolni a most induló 
kiscsoport.
A pályázati projekt keretein belül  „inten-
zív tréning” zajlott egy Budapestről érke-
zett házaspár, Paksy Sándor és felesége, 
Mariann vezetésével, Válóháló címmel.
A nagyon érdekes témáik (gyógyulás, 

harag, depresszió, magány, mit mond a 
Biblia a válásról?,  megbocsátás, férfi -női 
szerepek stb.) folyamatosan ébren tartot-
ták fi gyelmünket, és mindig érdeklődve 
vártuk  a folytatást. Különös  fi gyelmet 
fordítottak a helyes énkép kialakítására, 
az önbizalom  újraépítésére, a pozitív 
szemléletre Isten szemszögéből nézve.
Mindannyian nagyon hasznosnak érez-
tük ezeket az előadásokat, csak a kurzus 
„intenzív”, vagyis gyorsított tempóját saj-
náltuk. Ez indított bennünket arra, hogy ta-
lálkozásainkat folytatva ezeket a témákat 
újra elővegyük, és immár lassabban, ala-
posabban körbejárjuk, megbeszéljük, és a 
még ezután csatlakozóknak továbbadjuk.
A hasonló helyzetben lévők  tapasztalatai, 
azonos vagy éppen eltérő szemszöge és 
véleménye, valamint  az Isten gondoskodó 
szeretetére való rácsodálkozásunk komoly 
segítséget jelenthet a válás utáni talpra 
állásban, rehabilitációban.
Reménységünk szerint ezek a találkozások 
segíthetnek az elváltaknak újra  felépülni, 
remélni és örülni.

Albertné Ország Mariann
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„Bátorság a megújulásra”

Nagyerdei Református Egyházközség, 
TÁMOP-5.5.1B-11/2 projekt

Február 21. csütörtök 17.00:
 ♦ Nagyszülők lehetőségei

Filmrészlet beszélgetéssel – Kovács 
Károly

Február 22. péntek 17.00:
 ♦ Bátorság emberei

Film a szülői elköteleződésről, beszél-
getéssel – Kovács Károly

Február 23. szombat 9.30:
 ♦ Elváltak tapasztalatai mindenkinek
− előadás: Paksy Sándor és Mariann

Február 23. szombat 15.00:
 ♦ Házasságok kérdések kereszttüzében
− kerekasztal beszélgetés házaspárokkal: 

Kovács Károly és Kata, Paksy Sándor 
és Mariann, Nagy Zsolt és Eszter

− előadás: Házasság az élet tüzében – 
Püski Lajos

− Teaház

Február 24. vasárnap 10.30:
 ♦ Bátorság a megújulásra
− istentisztelet: Püski Lajos és Judit

A programokhoz gyermekfelügyeletet 
biztosítunk.

Részletes tartalom: www.refnagyerdo.hu 
Helyszín: Debrecen Bolyai u. 25.

Szeretettel várunk mindenkit!

Házasság Hete – 2013 Ifis farsang

Kányádi Sándor

Két nyárfa 
(részlet)

Én nem volnék, ha nem volnál,
ha te hozzám, nem hajolnál,
te sem volnál, ha nem volnék,
ha én hozzád nem hajolnék.

Osztódom én, osztódol te:
só vagy az én kenyeremben,
mosoly vagy a bajuszomon,
könny vagyok a két szemedben.

Ha nem volnék, te sem volnál,
én sem volnék, ha nem volnál.
Vagyunk ketten két szép nyárfa
s búvunk egymás árnyékába.
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Emlékezzünk!

  Pálos Rozita: 

Éjféli könyörgés

Jaj, ne hagyj el Istenem!
Kívüled már senki sem
Gondol árva énvelem.

Mint szarvas a friss vizet
Vágyom tiszta közeled.
Sírásomnak adj nevet!

Életem oly idegen,
Koporsószeghidegen
Jár ki meg be szívemen.

Csontig ért a fájdalom,
Érdemelten – jól tudom,
Minden cseppjét vállalom,

Mégis arra kérlek én,
Leplezetlenül szegény,
Enyhítsen a jó remény:

Országod jön így felém.

Dr. Lente Márton (1921−2013)

Isten iránti hálaadással és keresztyén re-
ménységgel emlékeztünk családtagjaival 
együtt a hitvestársra, édesapára, nagyszü-
lőre, a történelem viharai között is hitét 
megtartó keresztyén emberre.
Istennek köszöntük meg jogtanácsosi 
munkáját, a Nagyerdei  Gyülekezet örökös 
presbitereként, pénztárosaként és 14 évig 
gondnokaként végzett hűséges szolgálatát.
Hosszú élete folyamán Isten Igéje volt erő-
forrás számára, vigasztaljon bennünket a 
temetésen elhangzott alábbi bibliai részlet.
„Mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora 
fellege vesz körül, tegyünk le minden 
ránk nehezedő terhet, és a bennünket 
megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal 
fussuk meg az előttünk levő pályát. 
Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és 
beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm 
helyet t – a gyalázattal nem törődve –
vállalta a keresztet, és az Isten trónjának 
a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen 
ellene irányuló támadást szenvedett el a 
bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva 
el  ne csüggedjetek.” (Zsid 12, 1-3)
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Táborozzunk tizennyolcadszor!
… több, mint 300-an, amikor kicsik, hit-
tanosok, ifi sek, fi atalok, családok, közép-
korúak és idősebbek is, együtt töltenénk 
el egy szép csendeshetet.

 ●  Helyszín: Sátoraljaújhelyen a Várhegy 
Üdülő, mely a Zemplén keleti oldalán, 280 
méter magasságban található. 

 ● A hét célja, tartalma: hitbeli erősödés, 
gyülekezetépítés, lelki-testi felfrissülés. 
A délelőtti énektanulás és közös rövid 
bevezető után most is szeretnénk a kis-
csoportos lelki beszélgetések meghittségét 
megtartani. 
Más programok pedig segítenék gyüleke-
zetünk különböző korosztályainak, réte-
geinek egymás jobb megismerését. Dél-
utánonként a spontán szerveződő csopor-
tokban nagyszerű kirándulás, sport, játék, 
kézműves program, vetélkedő, strandolás 
a tábor  úszómedencéjében, a kápolnában 
pedig elcsendesedés lehetséges. 
Esténként áhítat és közös éneklés lesz 
mindenkinek a városi templomban. 

 ● Ideje: július 8-14, a program kezdete: 
hétfő 16:00 óra, vége: vasárnap 15:30.

 ● Elszállásolás: 6 ágyas szobákban –  
ifi seknek – és néhány 2-4 ágyas szobában, 
melyekhez külön épületben van a hideg- 
és melegvizes zuhanyozó és a WC. 
A tábor másik fele számára  komfor-
tos, melegvizes zuhanyozós 2-4 ágyas 
szobákban. Az épületek közel vannak 
egymáshoz, és a táboron belül nincs 
szintkülönbség. 

 ● Étkezés: Reggeli, ebéd, vacsora a tábor 
ebédlőjében lesz.

 ● Utazás: Indulás hétfőn 12:30 órakor 

templomunktól, közvetlen külön buszok-
kal az üdülőig. Hazaérkezés a közvetlen 
külön buszokkal vasárnap este 18 órára a 
templomunkhoz. 

 ● A hét költsége (szállás, étkezés, közös 
költség, üdülőhelyi díj):
− 6 ágyas szobákban, ahol külön épület-

ben van a zuhanyzó: 24.000 Ft. 
− Zuhanyzós 2-4 ágyas szobákban: 

32.000 Ft. 
− Általunk adott kedvezmény miatt, a 

még nem iskolásoknak: 18.000 Ft. 
− Ehhez jön még 6 éves kortól minden-

kinek a külön buszok  díja: 3.500 Ft.

 ● Most konfi rmáló tagjaink 13.000 Ft 
missziói támogatást kapnak gyülekeze-
tünktől. 

 ● Az üdülő Erzsébet utalványt (étkezési) 
és SZÉP kártyát (szállás, étkezés) elfogad 
fi zetőeszközként. 

 ● A jelentkezőknek június 15-ig a díjból 
előlegként 10.000 Ft-ot, a többit pedig 
legkésőbb az indulás előtti hetekben itthon 
kell befi zetniük a lelkészi hivatalban. 

 ● Aki anyagi gondok miatt nem tudna 
eljönni, kérjük, személyesen jelezze a 
lelkipásztoroknál, hogy valamennyi segít-
séget próbáljunk szerezni és adni. 

 ● Akinek anyagi lehetősége van, és ezért 
hálás az Úrnak, a másokat segítő adomá-
nyát juttassa el a lelkészi hivatalba. Ez a 
testvéri szeretet segített el tavaly is többe-
ket a táborba. Reméljük, idén is így lesz!
Imádságos szívvel készüljünk mindannyi-
an, hogy megtapasztaljuk Urunk áldását és 
egymás szeretetét! 

Püski Lajos lelkész



Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele
4032 Debrecen, Bolyai u. 25.          Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos         Tördelés: Bene Lászlóné
Nyomda:  Litográfi a                         Készült 400 példányban
21. évfolyam 2. szám                        Megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:        11738008-20012917
Gyülekezeti honlapunk címe:         www.refnagyerdo.hu

Zenés áhítat

(vasárnaponként 5 órakor) 
Febr. 10. Marosiné Bodnár Ildikó és Krémer 
Nóra hegedül, Karasszon Dezső orgonál
Febr. 17. Száraz Ábel orgonál, Kolozsvári 
Erik, Kozma György, Hámori Áron és 
Boldizsár Zsolt harsonázik
Febr. 24. Karasszon Dezső orgonál
Márc. 3. Dr. Dobiné dr. Jakab Hedvig 
orgonál
Márc. 10. Rózsáné Farkas Aliz orgonál

„… ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek…” 
(Préd 4, 11)

Információ

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)
Európa Rádió  –  94,4 MHz

Imádkozzunk…

 házaspárokért,
 hajléktalanokért,
 párkereső fi atalokért.

Hírek

 Hajléktalanoknak ételosztás lesz feb-
ruár 16-án a város négy pontján. Szolgálati 
lehetőségek: nagy pogácsa/túrósbatyu ott-
honi készítése, leves főzése közösen, csoma-
golás, szállítás, helyszíni osztás, éneklés és 
pénzadomány.

 Úrvacsorás istentiszteletek böjt első vasár-
napján, február 17-én fél 9-kor és fél 11-kor. 
Előkészítő alkalmak: február 14-16, 5 
órától.

 A Házasság hete: február 21-24, csütör-
tök-vasárnap között.

 Családi istentisztelet lesz febr. 24-én 
vasárnap délután 3 órakor hittanosoknak 
és szüleiknek a templomban.

 Konfi rmandusok családjának szülői 
értekezlet február 24-én 4 órától.

 Szülőcsoport: a családi életet érintő 
problémák (életkori krízisek, krónikus 
betegségek és gyermekkori magatartászava-
rok stb.) csoportos átbeszélése. A következő 
alkalom február 28-án 4 órától, azt követően 
3 hetente.

 Gyülekezeti nagytáborunk júl. 8-14 
között lesz Sátoraljaújhelyen. Részletek a 
7. oldalon.


