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

„Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában”
Jel. 3,12
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A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Közös örömünkre az évi gyülekezeti
hétvégénken november 13-16. között
dr. Bodnár Ákos nyugalmazott fõorvos,
Egyházkerületünk korábbi fõgondno-
ka szolgált. A téma: testi-lelki-szellemi
egészségünk megõrzése volt a hívõ em-
ber szemével.

Folytatva a múlt havi számunkban
megkezdett sorozatunkat, most a második
estén elhangzott, összefoglalóan gondolko-
dásunk betegségeirõl, és azok gyógyulásá-
ról lesz szó. Szem elõtt kell tartanunk azt
az elsõ napon kihangsúlyozott igazságot,
hogy Jézus mindig az egész emberrel
törõdött. Amikor a beteg testét gyógyította,
akkor megújította értelmét és lelkét is. És
fordítva szintén.

Ahogy már a múltkor hallhattuk, az
életet ajándékba kaptuk, és az ajándékot
általában meg szoktuk köszönni. Nem az-
zal, hogy továbbra is magunknak kedves-
kedünk, hanem azzal, hogy igyekszünk azt
meghálálni. Hálát lehet adni Alkotónknak,
szüleinknek, gyermekeinknek, felebaráta-
inknak. Ezzel a hálakifejezéssel nem szük-
séges addig várni, míg az épen kapott
egész-ségünk meghibásodik.

Egészségünket meg kell õrizni. Ezt he-
lyes, biblikus gondolkozással elérhetjük
saját életünkben és környezetünkben. Így
talán nem kellene országosan évente 200
milliárdnál is többet költenünk gyógysze-
rekre. Fontos a megõrzés mellett a mege-
lõzésrõl, a prevencióról elgondolkoznunk,
hiszen 2 évtized múlva a 60 éven felüliek
száma meghaladja a 20 éven aluliak lét-
számát.

Van-e életstratégiánk, egészségtakti-
kánk?
Ehhez több dologgal is tisztában kell lennünk:

1. Meg akarjuk-e ismerni az Alkotó aka-
ratát, „használati utasítását” életünkre
nézve?

2. Betartjuk-e a „garanciára” vonatkozó
elõírásokat, vagy gyûlölettel, irigység-
gel, egyéb szenvedéllyel megszegjük
azt?

3. Rendeltetésszerûen használjuk-e életün-
ket?

Ha ezeket végiggondoljuk, könnyen belát-
hatjuk, hogy a legfõbb halálokozó nem a
szív- és érrendszeri betegségek vagy a rák,
hanem a bölcsesség hiánya. S, mint tudjuk:
„A bölcsesség kezdete az Úrnak félel-
me.”(Péld 9,10) S ebben ugyanolyan kedve-
zõtlen párosítás a hívõ, de tudatlan vagy a
hívõ, de hitetlen együttállás. Ma már a
tudomány is elfogadja az állandót, a látha-
tatlan dimenziót, csak éppen a hit területén
élõk bizonytalankodnak és kétségesked-
nek!? Valljuk be, sokszor mi sem merünk
következetesen végigmenni ezen az úton.
Talán éppen egy betegség vagy a halál
közelsége torpant meg minket. Pedig az
Ige szívünkre helyezi: „Beszédetekben az
igen legyen igen, a nem pedig nem, ami
pedig túlmegy ezen, az a gonosztól
van.” (Mt 5,37)

Természetes gondolkodás útján is eljut-
hatunk arra a felismerésre, hogy az egész-
ség és betegség, élet és halál egymást kie-
gészítõ, komplementer jelenségek. Csak
az lehet beteg, aki volt egészséges. Csak
az halhat meg, aki már élt. Nekünk, akik
Istent szeretjük, az Õ szava garancia, hogy
a halállal egy új, romolhatatlan testbe öltö-
zünk, valahogy úgy, ahogy Jézus megjelent
tanítványainak a feltámadása után. S en-
nek az átváltozásnak nem eleve elrendelt,
hanem rendelt ideje van. Az elõbbi csak
az üdvösségre vonatkozó kategória.
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Az elsõ

Érdekes, hogy a számítógépek világá-
ban magától értetõdõnek vesszük a 2-es
számrendszerben való mozgást, a határo-
zott igen-nem alternatívát, de életünkre
vonatkozóan nem tudjuk ezt következete-
sen alkalmazni. Az igazság elõl mi is szíve-
sen menekülünk hallgatásba, pótcselekvé-
sekbe, közönyösségbe, lebegtetett vála-
szokba. Még hívõ embereknek is felcsil-
lant a szemük a genetikai térkép elkészíté-
sével kapcsolatos lehetõségek hallatán,
holott „az erõ, a szeretet és a józanság
lelke” (2Tim 1,7) világossá teszi, hogy pl. a
központi idegrendszer mûködését kiismerni
az isteni titkok körébe tartozik.

Természetesen mindez nem azt jelenti,
hogy a hívõ ember nem veszítheti el egész-
ségét, de azt igen, hogy a Szentlélek adta
bölcsesség segíthet a szenvedések, a halál
elviselésében. Ezek lehetnek egyéni és kö-
zösségi imák, beszélgetések, okos könyvek
társasága, a természet szeretete…stb.
Életünkkel és halálunkkal bizonyíthatjuk
azt, amit elõadónk is mottójául választott:
„Beszédem és igehirdetésem sem az
emberi bölcsesség megejtõ szavaival
hangzott hozzátok, hanem a Lélek
bizonyító erejével, hogy hitetek ne
emberek bölcsességén, hanem Isten
erején nyugodjék.” (1Kor 2,4-5)

Lejegyezte: Szigeti Adrienn

Az emberek csak akkor
nem hisznek Istenben, ha

egy hazugságban hisznek.

                               (Tolsztoj)

vizsgaidõszak izgalmas. Váratlan és párat-
lan izgalmakat nyújt minden közvetlen
(diák, tanár) és közvetett (család, barátok)
résztvevõnek. A középiskola után sok új-

donsággal jár egyetemistának lenni. (1)

Nincsenek szigorú órarendek, az okta-
tók nem szólnak az életünkbe, elõször
mérettetik meg önállóságunk. (2) A vizs-

gaidõszak. Akinek már volt benne része,
tudja, nagy anyagot kell elsajátítani és fele-
leveníteni még akkor is, ha rendszeresen
bejártunk az elõadásokra és gyakorlatok-
ra. Egyikünknek, pl. 4 félévnyi (!) anyagból
kellett most, egy félévnyi tömény tanulás
után, számot adnia. A szorgalom „jobb eset-
ben” elegendõ.  (3) Azonban minden szak,
szinte mindegyik félévében van olyan, ún.
„szóró tantárgy”, melynek teljesítéséhez
ennél több is kell. Ez a „több” a diákok sze-
rint a szerencse, keresztyének közt a ke-
gyelem. Ha mi már megtettük a saját fela-
datunkat, a tanulást, szabad, sõt érdemes
fohászkodni ezért. Meggyõzõdésem, hogy
az ima hasznosabb, mint egy szakkész-
letbõl származó huszárt, mintegy bálványt
elhelyezni a tesztlap mellé (reálszakokon
igen elterjedt). (4) És beszélnünk kell még
az „emberi tényezõrõl” is. Gyülekeze-
tünkbe sok egyetemi oktató jár, most nem
róluk lesz szó! Tapasztaltuk ugyanis, hogy
nem mindenki emberséges a vizsgáztatók
közül. Ilyenkor a tétel és annak tudása má-
sodrangúvá válik. (5) És utolsó sorban
„haza is kell beszélnünk”: azt tapasztaltuk,
többen jártunk ifire az említett hatalmas
szellemi megterhelés idõszakában. A leg-
jobb felüdülés miért ne lehetne egy ifjúsági
alkalom, ahol hasonló problémákkal küsz-
ködõ fiatalokkal beszélgethetünk, Bibliával
a kezünkben? Bollmann Krisztián,

Fazekas Anita, Mózes Dávid (Kisifi)
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Miért félne szívem? – Él az én Uram!

Isten olyan sokszor éreztette már
velem gondviselõ szeretetét, kegyelmét.
Talán volt, amikor ezért a gondviselésért
nem tudtam hálát adni, mert önzõ voltam.
Isten türelmes szeretete azonban

soha el nem múlik.

Amíg kézzelfoghatóan tapasztaljuk
Isten szeretetét, könnyû hin-
ni. Ilyenkor érezzük, hogy
felemel, és hordoz. De, ami-
kor nem érezzük ezt, akkor
kell igazán Isten igéjébe
fogódzva igazán hinni. Ezt
éltem át az utóbbi félévben.
Míg valóban le nem tettem
életemet Isten kezébe, addig
gyakran voltak félelmeim a
rám váró mûtéttel kapcsolatban. Isten
megadta, hogy teljes békességben várjak,
és megerõsített abban, hogy ha rá bízom
magam, Õ megtart és megerõsít.

Egy csodálatos dolog történt velem:
új vesét kaptam. Isten megajándékozott
másodszor is egy új élettel. Elõször, mikor
megváltott és örök életet adott, és most,
mikor az új vesével egy másfajta új életet
adott. Emberileg megtervezni sem lehet
azt, amit az Isten véghezvitt…

A mentõ a templomtól vitt el a mûtét-
re. Ettõl a perctõl kezdve a gyülekezet

tagjai szinte egy emberként imád-

koztak értem, családomért, orvosai-

mért, ápolóimért. A családomnak szük-
sége volt arra, hogy kapjanak békességet
és erõt, elviselni ezt a hosszas betegeske-
dést, és el tudják végezni vállalt feladatai-
kat. Isten valóban meghallgatja az imákat.

Amikor toltak be a mûtõbe, azt
énekeltem magamban: „Ne félj, mert

megváltottalak, karjaimba zártalak,

enyém vagy.” Urunk elsõ tette az volt,
hogy a mûtétet követõen felkeltem az
altatásból. Utána következtek a nehéz-
ségek: fájdalom, rosszullét felváltva. Majd

mélyvénás trombózis, amikor
még az ágyból sem száll-
hattam le, így lettem legin-
kább kiszolgáltatott. Ekkor-
tájt olvastam a Jób könyvét.
Megtapasztaltam, hogy
Istennek nyugodtan elmond-
hatom, miért zúgolódik a
lelkem.
Történt egyszer, hogy egyik

hullámvölgyem közepette hirtelen
megszólalt a telefon, és lelkészünk hívott
fel. A lelki megerõsítés a legjobbkor jött:
a gyógyszerektõl elment a látásom, így
hitem hallásból épült tovább. A továb-
biakban kazettákról hallgattam a
prédikációkat.

Felhívtak a keddi kör tagjai, meglá-
togattak lelki testvérek, akikkel együtt
imádkoztunk. Ilyenkor tapasztaltam, hogy
az imádságnak olyan ereje van, amely

képes minden akadályt legyõzni, így
pl. látásom kezdett rendbe jönni.

Az életem nagyon fontos részévé vált
a hosszan tartó kórházi bentlét. Isten lett
teljesen életemnek Ura. Igaz, missziós
munkát nem nagyon lehetett végezni: a
nyomorúságban lévõ hitetlen nagyon
ellenséges tud lenni. De Isten megadta azt
a bölcsességet, hogy ne csak beszéd által,



A tatai tábor
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ahol júl. 26 - aug. 1 között táborozni
fogunk

Tábori házak

A nagy terem

Az Öreg tó mellett táborozunk majd

hanem cselekedetek által tegyek bizony-
ságot. Ilyen alkalom adódott, mikor a
nyári táborból kaptam képeslapokat,
leveleket, és ezek felkeltették szoba-
társaim érdeklõdését. „Egy táborban
együtt tud lenni ennyi és ennyiféle idõs,
fiatal?” – kérdezték különös éllel. Mire
eljött az idõ, hogy haza mehettem, már
több, komoly, missziói beszélgetést
könyvelhettem el.

Kétszer feküdtem benn hosszabb
ideig a kórházban. Valóban fontos
idõszak ez életemben. Mégis, az Élet a
kórházon kívül folytatódott, folytatódik.
Öröm volt nyáron, fiam esküvõje elõtt
pár nappal hazamenni. És újra csak
öröm volt karácsony elõtt hazaérkezni.
Jó átélni, hogy a hívõnek mindig van
hova mennie. Jó tudni, hogy a családi
és gyülekezeti közösség mindig vár,
számol velünk, számít ránk, sõt
anyagilag is segít.

Jó tudni, hogy egészségesen és

betegen is szolgálhatjuk Istenünket,

gyülekezetünket!

Bereczkiné Marika

„Vannak lelkek, melyek
olyanok, mint egy hárfa,
akkor is összhang kel rajtok,
ha a fájdalom szele csap
bele.”

Ravasz László
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Táborozzunk Tatán

Ezen a nyáron is szeretnénk gyülekezeti
táborozást tartani, legalább 300 fõ számára,
amikor kicsik, hittanosok, ifisek, fiatalok,
családok közép és idõsebb korosztályhoz
tartozók együtt töltenénk el egy szép
csendeshetet, a változatosság kedvéért most
a Dunántúlon.
A csendeshét célja, tartalma: Hitbeli
erõsödés, gyülekezetépítés, lelki-testi fel-
frissülés. A délelõtti énektanulás és közös
bevezetõ után most is szeretnénk az igei
kiscsoportos foglalkozások és közös lelki
beszélgetések meghittségét megtartani. Más
programok pedig, segítenék gyülekezetünk
különbözõ korosztályainak, rétegeinek
egymás jobb megismerését. Délutánonként
kiscsoportokban nagyszerû kirándulás,
sport, játék, vetélkedõ, sétahajózás, várláto-
gatás, séta a Geológiai múzeumba, pihenés
is lehetséges. Esténként áhítat és közös
éneklés lesz a helyi templomban az egész
tábor részére.
Gyülekezeti csendeshetünk helye: Tata.
A Gerecse és Vértes hegység lábánál lévõ
kisvárosban az Öreg tó partján lévõ nagy
Ifjúsági tábor.
Ideje: Július 26 – Augusztus 1, azaz hétfõn
délelõtti indulás és vasárnap esti haza-
érkezés.
Elszállásolás: Tíz téglaépületben lesz, ahol
épületenként nyolc darab, két-két szobából
álló lakóegység van. Szobánként 2-3
emeletes ágy van. A 600 férõhelyes tábort
lényegileg kizárólagos joggal fogjuk
használni. Külön épületben vannak a
hideg-meleg vizes zuhanyzók, és a WC-k. A
házak három egymás melletti altábort
alkotva egy-egy “udvart” zárnak körbe,
közel vannak egymáshoz, és a táboron belül
nincs szintkülönbség.
Étkezés: Reggeli, ebéd és vacsora a tábor
területén lévõ konyha szép ebédlõjében lesz.

Utazás: Hétfõn reggel Debrecenbõl a 9 óra
körül induló vonattal, melyen külön és
közvetlen kocsikkal, átszállás nélkül utazunk
Tatáig, és ott külön autóbuszok visznek el a
4 km-re lévõ táborba. Hazaérkezés vasárnap
este 8-9 óra körül.
A hét nap költsége szállás, étkezés, kö-
zös költség,  felnõtteknek: 21.000 Ft,
diákoknak: 19.000 Ft. Általunk adott
kedvezmény miatt, a még nem iskolások-
nak 15.000 Ft.
Az útiköltség díja pedig (vonat és a külön
busz): nyugdíjasoknak és szabadjegyesek-
nek: 600 Ft, 90%-os díj: 1.100 Ft, 67%-os
díj: 2,300 Ft, 50%-os díj: 3.500 Ft, és az
általunk támogatott teljes díj is: 3.500 Ft.  A
most konfirmáló fiataljaink 8.000 Ft missziói
támogatást kapnak gyülekezetünktõl.

A tábor, üdülési csekket sajnos nem tud
elfogadni fizetõeszközként!

Szeretettel várjuk gyülekezeti tagjaink
jelentkezését a lelkészi hivatalban. A
jelentkezõknek május 1-ig a részvételi díjból
elõlegként 10.000 forintot, a többit pedig,
legkésõbb az indulás elõtti hetekben itthon
kell befizetniük.

Aki anyagi gondok miatt nem tudna
eljönni, kérjük, személyesen jelezze a
lelkipásztoroknál, hogy valami segítséget
próbáljunk szerezni és adni. Akinek viszont
bõségesebb anyagi lehetõsége van, és ezért
szívében hálás az Úrnak, juttassa el másokat
segítõ adományát a lelkészi hivatalba. Ez
a testvéri szeretet segített el tavaly is
többeket csendeshetünkre. Reméljük idén is
így lesz.

Késõbb az idõszerû, részletes tudniva-
lókról a jelentkezõknek írásos tájékoztatást
adunk.

Imádságos szívvel készüljünk mind-
annyian, hogy megtapasztaljuk Urunk áldását
és egymás szeretetét.

Püski Lajos
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Gyerekoldal

○

○

○

Napjainkban méltánytalanul keveset hallunk
Misztótfalusi Kis Miklósról, (1650-1702), aki korának
ismert betûmetszõje, tudós nyomdásza volt. Nevéhez
fûzõdik az Aranyos Biblia, vagy ahogy eredetileg
nevezték az „Aranyas Biblia” kinyomtatása, mely
nevét onnan kapta, hogy külsõ borítása gazdagon
aranyozott volt.

Misztótfalusi Kis Miklós Erdélyben, Kolozsvárott született, majd fiatalon Hollandiába
ment, és saját költségén ott tanulta meg a könyvnyomtatás  nem könnyû mesterségét.
Abban az idõben a könyvnyomtatás nemcsak a nyomtatást magát, hanem a betûk
elõzetes elkészítését is jelentette. Hatalmas összeget fizetett a külföldi mestereknek,
hogy elsajátítsa ezt a tudományt is. Áldozata nem volt hiába való: Szorgalmával és
tehetségével, igazi mûvészi érzékkel kora legjobb betûmetszõje lett.  (A toszkánai
fejedelem, valamint a vatikáni és stockholmi nyomda is vele készíttette el betûkészleteit.)
Tudásával nem pénzt akart keresni, hanem nemzetének akart hasznára lenni.
Erõs hittel bízott Istenben, aki gondját viselte, és megsegítette munkájában.

Az 1600-as évek derekán Erdélyben nagy szükség lett volna magyar nyelvû bibliára,
mivel már több mint 30 éve nem jelent meg új kiadás. Tótfalusi Kis Miklós az erdélyi
református egyháztól megbízatást kapott, hogy külföldön adja ki ismét a magyar bibliát.
Azért utazott Hollandiába, hogy ennek a megbízásnak eleget tegyen. Késõbb mégis
félreértések sorozata és pénzhiány hátráltatta a munka zavartalan menetét. Végül
1686-ban saját elszántságából és saját költségén jelentette meg a bibliát, és hazaszállítva
ajándékként eljuttatott egy-egy arannyal díszített példányt az akkori erdélyi eklézsiáknak.
Az Aranyos Bibliát mindenki csodálattal vette kézbe, mert Károli Gáspár õsi
nyelvezetével, Misztótfalusi mai helyesírásunkat is megalapozó nyelvtanával máig
megbecsülendõ kultúrkincsünkké vált.

Misztótfalusi Kis Miklós sírja a kolozsvári Házsongárdi temetõben van, latin nyelven
írt, 1702-bõl való  halotti kártája (emléklapja) pedig a kolozsvári Farkas utcai templomban,
a papi székek felett függõ halotti kárták között található. Ha arra jársz, szentelj  idõt rá,
hogy tisztelegj emlékének!

Cili néni

Misztótfalusi Kis Miklós és az „Aranyos Biblia”

Rejtvény:

A bibliai teremtéstörténet szerint vajon hányadik napon teremthette Isten Csaba
kedvenc állatát?

                         A rajzot készítette: Nagy Csaba Péter

A rajz címe:

„Õt is Isten teremtette”



„Élettel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed
õrizte lelkemet.” (Jób 10,12)

Hírek Zenés áhítat

(vasárnaponként 5 órakor)

Febr. 8. Karasszon Dezsõ orgonál.

Febr. 15. Suszter Ágnes és Tóth
Eleonóra fuvolázik.

Febr. 22. Sárosi Dániel orgonál.

Febr. 29. Virágh András Gábor
orgonál.

Márc. 7. Bódiss Tamás orgonál.

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 700 példányban

12. évfolyam 2. szám,   megjelenik havonta

Egyházközségünk számlaszáma: 11738008-20012917

Imádkozzunk…

� gyülekezeti táborozásunkért
� egyházi iskoláinkért
� iskolai hittanoktatásért
� városunkban lelki ébredésért

� Úrvacsorai közösség lesz február
29-én vasárnap a fél 9-es és a fél 11-es
istentiszteleten.

� Úrvacsorai elõkészítõ istentisz-
teletek lesznek febr. 25 - 28 között
(szerda - szombat) este 5 órakor a
templomban.

� Családi istentisztelet lesz február
29-én, vasárnap délután 3 órakor a
templomban, hittanos gyermekeknek
és szüleiknek.

Házassági krízisekrõl mindenkinek
címmel missziói nap lesz gyülekezetünk-
ben április 24-én, szombaton 9 órától
délután 3-ig.

Elõzetes

– Az egyik 1% átutalásához az Országos
Református Egyház technikai száma:

0066

– A másik 1% átutalásához a „Debrecen-
Nagyerdei Református Egyházközségért
és Ifjúságáért” alapítvány adószáma:

18545269-1-09.

Segíts!

Adományoddal azokon, akik anyagi ne-
hézségek miatt nem tudnának eljönni nyá-
ron Tatára a gyülekezeti csendeshetünkre.
Adományok a lelkészi hivatalban fizet-
hetõk be. Köszönjük!

1% + 1%


