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

   A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007/11

 Arcok a szeptember 16, 23, 30, vasárnap fél 11-es istentiszteletekről Arcok a szeptember 16, 23, 30, vasárnap fél 11-es istentiszteletekről

„…elment Jézushoz…” (Ján. 3,2)



2
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Augusztus végén és szeptemberben kü-
lönös hangsúllyal foglalkoztunk ebben 
az évben is keresztyén küldetésünk egyik 
legfontosabb feladatával, a tanítvánnyá 
tétellel. Felkészülésünket három vasár-
napi igehirdetés segítette, melyek címei 
és textusai a következők voltak:
  – Menjetek előkészíteni (Luk 1,1-2)
  – Küldetésünk szabályai (Luk 10,1-9)
  – Ki, miért felelős? (Luk 10,10-16)
Szeptember 16. 23. és 30-án vasárnap 
délelőtt a fél 9-es istentiszteletek a ha-
gyományos rend szerint zajlottak, Püskiné 
Szécsi Judit lelkészünk szolgálatával. 
Ismerősöket, barátokat, családtagokat, ér-
deklődőket a fél 11-es istentiszteletekre hí-
vogattunk a lelkipásztor által írt levéllel is.
A Jézushoz hívogató – András-szolgálat 
– három vasárnapján a korábbi évtized-
ben felnőttként megtért és konfi rmált több 
mint 200 testvérünk közül 13-an szolgáltak 
imádsággal, igeolvasással, és személyes 
vallomások hangzottak el útkeresésükről, 
hitre jutásukról. Püski Lajos lelkészünk a 
Ján 3,1-21 alapján hívott az érdeklődés, 
keresés, megtérés, és Krisztus-követés 
útjának első lépéseire. A liturgiát Misz-
sziói Bizottságunk fi atal tagjai vezették. 
Az orgona és ifi seink zenekara vezette 
éneklésünket és a kamarakórus is énekelt. 
A kiosztott lapokon lévő imádság elmon-
dásával felelni lehetett a megszólításra és 
személyesen is lehetett segítséget kérni a 
lelki fejlődéshez. A Bibliaiskolán pedig 
majd megalapozható az igeismeret és a hit. 
A bizonyságtételeket és igehirdetéseket 
szerkesztve közöljük. A teljes anyag 
megtalálható, gyülekezeti alkalmainkkal 
együtt honlapunkon: 

www.refnagyerdo.hu
(Szerk.)

Szept. 16-án a fél 11-es istentisztelet 
liturgiáját a felnőttként megtért Nagyné 
Koch Noémi presbiter, lakberendező ve-
zette, igeolvasással, imádsággal szolgált 
Bánki András tanár, Máténé Váradi Ida 
vegyészmérnök és Nagy Zsolt műszaki 
vezető, akik 8 éve felnőttként konfi rmál-
tak. Lelki útkereséséről, megtéréséről a 
tavaly konfi rmált dr. Kovács Eszter orvos 
beszélt. A Ján 3,1-9 alapján Püski Lajos 
lelkész szolgált.

Kedves Barátaim! Kedves Testvéreim!
Hogyan próbálunk tájékozódni a hét-
köznapokban? Újságok, szakkönyvek, 
internet, ismerősök által? Ugye, leginkább 
azokra fi gyelünk, akiket hitelesnek tar-
tunk: talán a családtag, rokon, barát véle-
ményére hallgatunk. A legfontosabbról, az 
életünket meghatározó hittel kapcsolato-
san kire hallgatunk? Mert mindenki hisz, 
de miben, kiben érdemes hinni?
A közel kétezer éves példa szerint egy 
gondolkodó, művelt, vezető ember, aki hitt 
Isten létében, elment Jézushoz. Ez dicsé-
retes, bár sok ilyen nyitott, kereső ember 
lenne ma is! Bizonyára sok mindent hallott 
Jézus tetteiről, tanításáról. Kíváncsi lett, 
vagy értelmiségiként fontosnak tartotta, 
hogy személyesen jusson bizonyosságra, 
hiszen Jézus hatalmát még ellenségei is 
elismerték. Ma is az első fontos lépés az, 
hogy a gondolkozó ember nem kerülheti 
el Jézust.
Becsülünk kedves Barátunk, hogy eljöt-
tél, tájékozódni akarsz, és így esélyt adsz 
magadnak.
Ez a Nikodémus nevezetű ember Jézusról 
kezd elismerően beszélni: mert tudja, hogy 
ilyen jeleket csak az tehet, akivel vele 
van az Isten. Hatalmas, elgondolkoztató 
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felismeréseket mond ki. Bizonyára Te is 
tudsz egy keveset Jézusról. De az ismeret, 
nem csak műveltebbé tesz, hanem mindig 
döntés elé is állít. Mi hasznod volt eddigi 
vallási ismereteidből? Mennyire hitelesek 
ismereteid? A második lépés a megértett, 
hiteles Jézus ismeret szükségessége. Ha 
szeretnéd, akkor tudunk segíteni pl. a 
Bibliaiskolánk előadásai által is. 
Jézus a beszélgetést az ember helyzetére 
tereli. Arra, hogy ki láthatja meg, ki lehet 
részese Isten országának? „Aki nem szüle-
tik újonnan, nem láthatja meg az Isten or-
szágát”: Mert először mindannyian kívül 
vagyunk. Jézus életünk teljes újragondolá-
sát javasolja. Ez a leghasznosabb javaslat 
a világon! A harmadik fontos lépés: Te is 
gondold újra életedet! Nem elég az álta-
lános jóra való igyekezetünk. Életünknek 
radikálisan meg kell változnia.
Kedves érdeklődő, gondolkodó Barátom! 
Tisztelünk, hogy eljöttél, és nem csak 
otthon próbálod egyedül olvasni a Bibliát. 
Bátorítunk, hogy Jézust keresve, jó úton 
jársz, és mi készek vagyunk segíteni, 
megosztani veled hitünket, örömeinket. 
Haladj kitartóan lépésről lépésre!
Tedd meg a következő néhány lépést:
– Jöjj, keress, tájékozódj, mert józanul 
gondolkozó ember nem kerülheti el Jézust!
– Ne nyugodj meg, amíg nem szereztél hi-
teles Jézus ismeretet, és amíg nem értetted 
meg Isten rád vonatkozó tervét!
– Merd újragondolni egész életedet a 
megismert isteni szeretet tükrében! 
Amiről most döntöttél, azt az „emlékeztető 
önmagamnak” című kis lapra jegyezd fel!
Segíteni akkor tudunk, ha kételyeidről 
és döntéseidről tájékoztatsz bennünket. 
Ámen!

Püski Lajos

Az istentiszteletre hívott érdeklődők a kö-
vetkező imádságot mondhatták el, és dön-
téseikről most a cikksorozat végén talál-
ható emlékeztető alapján gondolkozhattak 
el. Kedves Olvasó, ezt Te is megteheted!

Imádság:
Köszönöm Istenem, hogy felkeltetted 
bennem a vágyat, az élet igazi értelmének 
őszinte keresésére.
Odaszánom magam a Jézusban felkínált 
szereteted megismerésére.
Segíts, hogy kitartóan éljek a gyülekezet-
ben felkínált ilyen lehetőségekkel! Ámen!

Farkas László imádsággal szolgált

dr. Tóth Enikő vezette a liturgiát
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Utam az értelmes hithez

35 éves vagyok, 
három gyermek 
édesanyja, házi-
orvos és egyete-
mi oktató. Sze-
rintem nem én 
vagyok ma itt az 
egyetlen, akinek 
évekig késleltet-

te megtérését a racionális gondolkodás, a 
tudomány, a véget nem érő kérdések és 
kifogások sora. 
Hogyan egyeztethető össze az ősrobbanás 
és a teremtéstörténet? Ádám és Éva és a 
darwini evolúció? Miért történik annyi 
tragédia a világban vagy a személyes 
életünkben, ha Isten kezében vannak az 
események? Kérdeztem én is nem egyszer, 
tudván, hogy nem fogok rá igazán választ 
kapni. Annyi rendes ember van a nem 
hívők között is. Bizonygattam oly sokat, 
szinte magamat is győzködve. 
A szüleim még hitben nevelkedtek, azon-
ban éppen a fent említett, választ nem 
kapott kérdések távolították el őket az 
egyháztól. Én magam a keresztségen és 
nagyszüleim morzsákban felém juttatott 
hitén kívül semmilyen vallásos nevelést 
nem kaptam. Lázadó tinédzserként azon-
ban az élet ezen része is a középpontba 
került, hiszen ezt is, mint minden mást 
gyökeresen másképp akartam csinálni 
mint a szüleim. Titokban ültem be iskola 
után a Szt. Anna templomba, karácsony-
kor éjféli misére jártam, a hithez vezető 
utat azonban nem láttam.
Édesanyám mondta mindig, hogy a hit 
kegyelem, fiam ez nem olyan dolog, 
amiről eldöntöd, hogy akarod, és akkor 
másnaptól hívő emberré válsz. Meg 
kell érte küzdeni. Ezt megszívleltem, 

bár nem volt összhangban azzal, amit a 
környezetemben láttam. Több hívő isme-
rősöm számolt be egyik napról a másikra 
bekövetkezett megtérés-élményről, ezért 
én is évekig vártam a racionális agyam 
számára megfogható csodát, jelet, amely 
bizonyossá tesz. 
A fordulópont három éve volt, amikor 
iskolát kellett választani a gyerekeimnek. 
Ekkor szembesültem azzal, hogy most már 
nemcsak a saját hitem van a kezemben, ha-
nem a gyerekeimé is. Szembesültem azzal, 
hogy nekik megadhatom mindazt, amiből 
én kimaradtam. Elkezdtünk vasárnapi 
iskolába járni, és jelentkeztünk a Reformá-
tus Kollégium általános iskolájába. A cso-
dák ezután következtek. Rajtuk keresztül 
a gyermeki hit csodálatos világát kezdtem 
felfedezni. Nem ők tanultak tőlem, hanem 
én tőlük. Nap mint nap erőt merítettem a 
hitükből, és elindult egy folyamat, ami 
megváltoztatta az életünket.
A Bibliaiskolára már tudatosan készültem. 
Annyira szomjúhoztam mindarra, amit 
ott hallottam, hogy elképzelhetetlen volt 
egyetlen alkalmat is kihagynom. Az addig 
dallamtalannak tűnő zsoltárok fokozato-
san jól ismert énekekké váltak, az isten-
tiszteleteken otthonosan kezdtem érezni 
magam, a kérdéseim részben válaszra 
találtak, részben kezdtek értelmetlen aka-
dékoskodásnak tűnni, és egyre nagyobb 
béke és nyugalom árasztott el. Úgy érzem 
ez volt az az év, amikor én megküzdöttem 
a hitért, a megtérésért. Mindez nem ment 
egyik pillanatról a másikra, nem volt 
látványos. 
Aztán konfi rmáltunk, részt vettem az első 
úrvacsorán, és utána kezdtem úgy érezni 
magam, mint a kisgyerek, amikor meg-
tanul járni, és először engedik el a kezét. 
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Utam az értelmes hithez

Meglepődve tapasztaltam, hogy a kon-
fi rmálással nem véget ért valami, hanem 
elkezdődött. És bizony mindig vannak és 
lesznek is hullámvölgyek, nehéz idősza-
kok, amikor az ember akaratlanul is újra 
és újra eltávolodik Istentől, a mindennapi 
gondok, problémák között megfeledkezik 
arról, milyen jó is elcsendesedni, imádkoz-
ni. Ilyenkor nagy segítség a gyülekezet. Itt 
tanultam meg azt, hogy nincs magányos 
hit. A keresztyén hit lényege a közösség, 
éppen ez adja az erejét.

Végezetül összefoglalva saját személyes 
tapasztalataimat, úgy gondolom, az Isten-
hez vezető út nemcsak sokféle, de szinte 
sohasem egyszerű, sohasem egyenes és 
sima. Mindenkinek vannak küzdelmei, 
nehézségei, gyengeségei. De a tudat, hogy 
van valaki, aki feltétel nélkül elfogad min-
ket, akihez sohasem késő megtérni, aki 
mindent meg tud bocsátani, és akivel együtt 
sokkal teljesebb és boldogabb élet élhető, 
kárpótol a küzdelmekért, értelmet ad a 
mindennapok harcának, egész életünknek.

Dr. Kovács Eszter

Felülről is meg kell születned

Szept. 23-án a fél 11-es istentisztelet litur-
giáját Fazakas Gergely tudományos mun-
katárs, presbiter vezette. Igeolvasással, 
imádsággal szolgált:  Dr. Lovass Gyöngyi 
orvos, aki 12 éve, Zsombikné Puy Katalin 
agrármérnök, aki 3 éve, és Abuczki Kata-
lin tanárnő, aki 2 éve felnőttként konfi r-
mált. Lelki útkereséséről, megtéréséről 
a felnőttként konfi rmált Gondoly János 
raktáros tett bizonyságot. A Ján 3,1-11 
alapján Püski Lajos lelkész szolgált.

Kedves Barátaim!
Mi a vallás? A vallás az, ahol a vitorla csinál-
ja a szelet. Mi a Krisztus-hit? A krisztushit 
az, ahol a Szentlélek mozgatja az embert.
Felülről is meg kell születned! Ez nem em-
beri, hanem isteni gondolat. Lehet, hogy 
papíron bejegyzett egyháztag is vagy, de 
az Isten országába csak újjászületés – fe-
lülről való születés – által léphetsz be. A 
testi születés a földi, testies életre nyit utat. 
Az újjászületés az Isten uralma alatti életre 
nyit utat. A megtérés útján a negyedik 

lépés az, hogy értsd meg, hogy felülről is 
meg kell születned! „Hogyan születhetik 
az ember, ha vén...?” kérdezte a művelt, 
érdeklődő Nikodémus, aki ekkor még csak 
testi módon tudott gondolkozni. Az örök 
életbe vágóan fontos felülről való születés 
kevésbé magyarázható, de átélhető.
Az ötödik lépés az, hogy értsd meg, hogy 
az újjászületés Isten ajándéka. Nem em-
beri jóságunk, erőlködésünk eredménye. 
Reményik Sándor szép soraival szólva:
 „Először sírsz. / Azután átkozódsz. 
 Aztán imádkozol…
 …S akkor – magától – megnyílik az ég,
 Mely nem tárult ki átokra, imára,
 Erő, akarat, kétségbeesés,
 Bűnbánat – hasztalan ostromolták....
 …Ez a magától: ez a Kegyelem.”
Nem újra, hanem felülről, mennyei erő ha-
tására való lelki megszületés ez. A „víztől” 
kifejezéssel Jézus utal a Keresztelő János 
által már meghirdetett bűnbánat, megtérés 
szükségességére. A „lélektől” kifejezéssel 
arra utal Jézus, hogy mindez Isten ajándé-
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ka. Ezután ne a hústest, hanem a Szent-
lélek határozza meg életünket. Jézus alig 
magyarázza, mert ez egy átélhető titok.
A hatodik lépés az, hogy légy kész befogadni!
A bibliai görög nyelvben a Lélek és a 
szél ugyanaz a kifejezés. A Szentlélek 
megfoghatatlan valóság, mint a szél, de 
munkája, ereje, hatása észrevehető, min-
ket megragadó. Nem a vitorla csinálja a 
szelet, de vitorláink legyenek bizalommal 
felvonva, hogy Isten Lelke megragadhas-
sa, megváltoztathassa életünket.
Haladj tehát lépésről lépésre!
– Jöjj, keress, tájékozódj Jézusnál!
– Igyekezz hiteles és jól megértett Jézus 
ismeretet szerezni!
– Merd újragondolni életedet!
Kedves nyitott szívű, gondolkodó Barátom!
Tisztelünk, hogy eljöttél, és kész vagy 
újragondolni életedet, értékrendedet. Fel-
ajánljuk segítségünket a további lépések 
megtételéhez.
– Ismerd fel/el, hogy Neked is meg kell 
újonnan, felülről is születned!
– Vedd komolyan, hogy a felülről való 
születésed Isten ajándéka, és nem jóságod 
következménye!
– Légy kész engedni a Szentlélek új életet 
adó erejének!
Amiről most döntöttél azt az „Emlékeztető 
önmagamnak” című kis lapra jegyezd fel.
Segíteni akkor tudunk, ha kételyeidről és 
döntéseidről tájékoztatsz bennünket. Ámen!
Imádság:
Hálát adok Istenem, hogy segítesz jobban 
megismerni önmagamat. Bocsásd meg, 
hogy bár hittem létedben, de eddig nem 
engedelmeskedtem akaratodnak. Segíts, 
hogy ne jóságomban bízzak, hanem meg-
szülessen bennem a Krisztust követő új 
ember! Ámen!

„Én sem vagyok selejt…”

Szeretettel kö-
szöntök minden-
kit!
Gondoly János 
vagyok, 39 éves. 
32 éves korom-
ban tértem meg 
Dömösön, a Re-
formátus Iszá-

kosmentő Misszióban. 
Alkoholista voltam és játékgép függő. 
Egész fi atal koromban kialakult önma-
gamról egy torz kép, miszerint nem va-
gyok jó semmire, nem tudok végigcsinálni 
semmit.
Tulajdonképpen azt gondoltam magamról, 
hogy selejt vagyok. Az életem már fi atal 
koromtól kezdve így értelmetlen volt, és 
talán furcsa, de akkor voltam boldog, ha 
részeg lettem. Nem szerettem az alkoholt, 
tudtam, hogy rossz, és amikor másnaposan 
kellett innom, az első poharak nagyon 
kegyetlenek voltak. De valahogy tudat 
alatt tudtam, ha elkezd hatni, utána meg-
szűnik az a lelkiállapot, amiben éltem. 
Kétszer gondolkodtam öngyilkosságon. 
Másodszor akkor, amikor édesanyám 
spórolt pénzét elloptam, és egy pár óra 
alatt eljátékgépeztem. 
Majd Dömösre kerültem, és ott megtér-
tem, újjászülettem (erre majd szeretnék 
visszatérni).
Eltelt két év, akkor már hitben jártam, 
kerestem Isten országát, szerettem volna 
minél többet tudni róla. Két év után kap-
tam egy hozzám illő segítőtársat. Meg-
nősültem, rá egy évre megszületett első 
gyermekünk. Két év múlva kaptunk egy 
lakást, addig albérletben éltünk. Rá egy 
évre megszületett második gyermekünk, 
és most szeretetben élek a családommal.
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Dömösön hallottam először Isten szerete-
téről, arról, hogy Jézus Krisztus meghalt 
a bűneink miatt. A két élet között van egy 
óriási szakadék, amin a Kereszt vezet át. 
Az egyik igehirdetésen hallottam egy 
mondatot, ami úgy hatott rám, mint egy 
villámcsapás. Az Ige hirdetője azt mondta, 
hogy Isten nem teremt selejteket. Ekkor 
kezdtem nagyon odafi gyelni arra, amit 
mondanak, és arra gondoltam, talán akkor 
én sem vagyok selejt. Az igehirdetéseken 
három dolog ragadt meg bennem: a gyó-
gyulás első lépése az, hogy az ember belás-
sa, hogy beteg; a második, hogy önerejé-
ből, ebből nem tud szabadulni; a harmadik 
pedig az, hogy segítséget kérjünk Istentől.
Egy éjszaka megvártam, amíg a szobatár-
sam elalszik, s életemben először össze-
kulcsoltam a kezem, és imádkoztam. Isten 
előtt beismertem azt, hogy alkoholista 
vagyok és játékgép függő, hogy elszakad-
tam tőle, bűnben éltem, hogy soha nem is 
érdekelt, mi az Ő akarata. Beláttam, hogy 
ennek következtében jutottam ilyen mély-
re. Ez tulajdonképpen még könnyű volt, 
azt is könnyű volt belátnom, hogy saját 
erőmből nem tudok ebből szabadulni. S 
akkor jött a harmadik, a legnehezebb. Nem 

ismertem Istent. Hallottam róla, hogy Ő 
szeretet, de nem láttam a másik oldalt, az 
Ő országát. Nagyon sírtam közben, attól 
féltem, hogy a szobatársam felébred, és 
megszakad ez a folyamat. De akkor már 
tudtam, ha Isten rajtam nem segít, akkor 
nekem végem van. Nagyon nehéz volt 
kimondani, hogy Uram bocsáss meg! 
Amikor megtettem, valami isteni dolog tör-
tént velem. Onnan tudtam, hogy Isten belé-
pett az életembe, hogy szívembe, lelkembe 
olyan békesség költözött, amilyenről nem 
is álmodtam. Hittem és tudtam, bűneim 
megbocsáttattak Jézus Krisztus vére által. 
Isten átölelt szeretetével. Abban a pilla-
natban biztos voltam abban, hogy tovább 
nem kell keresgetnem, mert megtaláltam 
az életre vezető utat. Így születtem újjá!
Ennek 7 éve, azóta járok ezen az úton. Egy-
re nagyobb békességben élek, egyre jobban 
értem Isten szavát, s hogy mi az Ő akarata.
Ma már tudom miért élek, tudom kié va-
gyok, hova tartozom. Az életem célja az, 
hogy növekedjek Isten szeretetében, minél 
inkább Jézus Krisztus éljen bennem, ezt 
átadjam családomnak, munkatársaimnak, 
környezetemnek, gyülekezetnek. 
Köszönöm, hogy befogadtatok.

Gondoly János

Pongor László és Pongorné Kárándi Katalin igeolvasással szolgáltak
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Szept. 30-án a fél 11-es istentisztelet 
liturgiáját Dr. Tóth Enikő orvos, presbi-
terünk vezette. Igeolvasással, imádsággal 
szolgált: Pongorné Kárándi Katalin or-
voslátogató, Pongor László középiskolai 
tanár, akik 5 éve felnőttként konfi rmáltak 
és Farkas László villamosmérnök, aki 13 
éve volt bibliaiskolás gyülekezetünkben. 
Lelki útkereséséről, hitre jutásáról Kerti-
né Rózsa Anikó tett bizonyságot és János 
3,11-21 alapján Püski Lajos szolgált.

Kedves Barátaim!
A posztmodern emberről sokan – gyakran 
maga a személy is – azt hiszi, hogy nem 
vallásos, pedig valójában az a baj, hogy 
mindent elhisz. Sokan bizalommal fogad-
ják az asztrológusok, modern kuruzslók 
és a különböző hangzatos szólamok 
ígéreteit.
Az igaz, hogy az élet csak hit által mű-
ködik. De az igazi nagy kérdés az, hogy 
milyen hit által?
Az, hogy eljöttél már az is a hit jele, hiszen 
hallgattál családtag, barát hívó szavára, 
talán az általam írt hívogató levélre is. 
Életedet rábíztad idejövet az autóbusz 
vezetőjére is. Ezeket a lépéseket is mind 
hitből tetted meg.
Emlékeztetőül foglaljuk össze a Krisztus-
hit eddigi lépéseit:
– a gondolkozó embernek keresnie kell 
Jézust!
– A hiteles bibliai üzenetet meg kell ér-
teni.
– Merd újragondolni egész életedet, ér-
tékrendedet!
– Ismerd fel/el, hogy felülről is meg kell 
születned!
– Vedd komolyan, hogy az újjászületés 
Isten ajándéka!

– Légy kész engedni a Szentlélek új életet 
adó erejének!
De jogosan felteheted a kérdést: Miért 
éppen Jézusban higgyek?
Azt bizonyára már tudod, hogy önerőből 
nem megy bűneink szolgaságából való 
szabadulásunk. Felülről születés csak a 
felülről jött Jézus által lehetséges! Ő az Is-
tentől jött, ezért – hetedik lépésként – az Ő 
kijelentésének szabad, érdemes hinnünk. 
Jézus helyettünk és érettünk is szenvedett. 
Általa kaphatunk – kegyelemből – bűn-
bocsánatot, új életet. Mindez, mint az 
ajándék is, hit által lehet a mienk.
Mi a Krisztus-hit következménye? Nem 
csupán egy kis átfestés, javulás, némi val-
lásoskodás lesz az eredménye. Nyolcadik 
lépésként: járj a Szentírást tanulmányozva 
Isten világosságában, akaratában! 
Az örök élet: nem egyszerűen a földi élet 
meghosszabbítása az örökkévalóságba, 
hanem már most részesedés Krisztus 
életében, Isten ismeretében és a szeretet-
ben. Krisztus által Isten végső döntés elé 
állít bennünket. Vagyis radikális gazda-
cserét és irányváltást jelent a Krisztusban 
hinni. Így lesz a Krisztus-hit = megtartó 
hit. Kilencedik lépésként: élj már most 
az örök élet részeseként örömmel a gyü-
lekezetben!

Kedves érdeklődő Barátom!
Hálát adunk Istennek, hogy újra itt vagy. 
Szolgálatunkat felajánlva bátorítunk, hogy 
tedd meg a következő lépéseket is!
– Higgy Jézus Krisztusban, mint meg-
váltódban!
– Járj a Szentírást tanulmányozva Isten 
világosságában, akaratában!
– Élj már most az örök élet részeseként 
örömmel a gyülekezetben!
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Ne rendkívüli, látványos csodára várj, a bi-
ológiai fogantatás is csendben, szinte ész-
revétlenül történik, de ott elkezdődik egy új 
élet, mely fokozatosan észrevehetővé válik.
Amiről most döntöttél, azt az „Emlékeztető 
önmagamnak” című kis lapra jegyezd fel!
Segíteni akkor tudunk, ha kérdéseidről, dön-
téseidről tájékoztatsz bennünket. Ámen!

A megtartó hit

Imádság:
Istenem, most már tudom és vallom, hogy 
az élet csak hit által működik.
Magasztallak, hogy hit által örökkévaló 
távlatot nyitottál számomra is.
Odaszánom magam Krisztus követésére, 
hogy örömmel éljek és szolgáljak gyüle-
kezeted közösségében. Ámen!

Püski Lajos

Az mentett meg, akit megtagadtam

Kisgyermekként a nagy-
mamám tanított imádkoz-
ni, és elvitt templomba 
is. Hittem Istenben, tiszta 
szívből, őszintén, ahogy 
a gyerekek hinni tudnak. 
Később az iskolában azt ta-
nították, hogy nincs Isten, 
és csak a lelkileg gyengék 
járnak templomba. Mire 13 éves lettem, a 
konfi rmáció már szóba sem került, 16 éves 
koromra pedig magamtól is ész érvekkel le 
tudtam vezetni, hogy nincs Isten. Vagyis: 
ha lenne egy mindenható és igazságos 
Isten, akkor nem lenne ennyi szenvedés 
és igazságtalanság a földön; kettő: akik 
templomba járnak, azok pont olyanok 
– jók vagy rosszak – mint akik nem. Nem 
tudtam őszintén hinni, és úgy döntöttem, 
hogy formálisan nem csinálom. 
Szorgalmasan tanultam, diplomát szerez-
tem, jó állásom volt. Úgy tűnt, hogy az 
elméletem működik: nincs más, csak amit 
én magamnak megcsinálok. 
27 éves voltam, családalapításra készül-
tem, amikor egy rutin orvosi vizsgálat 
döbbenetes eredményt hozott: tumorom 
van. 1-2 hét alatt elveszett, eltűnt minden, 

ami addig számított, egyet-
len dolog maradt: szembe 
kellett néznem a halállal. 
Leírhatatlan félelem lett 
úrrá rajtam. Rohantunk 
egyik orvostól a másikig, 
de reményt sehol sem talál-
tunk. Ekkor már felmerült 
bennem, hogy imádkozni 

kellene, hátha mégis van Isten, talán ő 
még segíthetne rajtam. De elhessegettem 
a gondolatot, mondván nem lenne tisztes-
séges, hogy attól kérjek segítséget, akit 
megtagadtam. 
Budapesten, az 1. sz. sebészeti klinikán, 
amikor éber állapotomban már csak sírni 
tudtam, akkor mégis imádkoztam: „Uram, 
ha valóban létezel, mutasd meg magad, 
és add, hogy semmi bajom ne legyen!”  
Nagyon merész, talán vakmerő volt ez 
a kérés. Akkor este a főorvos elmondta, 
hogy megérkezett a szövettani vizsgálat 
eredménye, olyan szövetképletet találtak, 
amihez hasonlóval eddig még nem talál-
koztak. Nem tudják mi ez, de a holnapi 
műtét elmarad.
Az ágyam mellett térdepelve, zokogva 
imádkoztam. Biztosan tudtam, hogy van 
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Az mentett meg, akit megtagadtam

Isten, aki akkor és ott, megmentette az 
életemet. Porig voltam sújtva; az mentett 
meg, akit megtagadtam. Majd szétfeszített 
a szégyen, a bűntudat, a kimondhatatlan 
hála és szeretet.  Isten közelségének leírha-
tatlan, döbbenetes érzése lett úrrá rajtam.
Nem volt számonkérés, nem voltak felté-
telek, Isten elfogadott úgy, ahogy voltam. 
Teljes szívemből szerettem megmentő-
met, de nem ismertem Őt. Eltökélt szán-
dékom volt, hogy megismerjem Istent, de 
fogalmam sem volt, hogy hogyan fogom 
elhinni azokat a meseszerű bibliai történe-
teket. És mint amikor valakit kézen fognak 
és vezetnek, úgy vitt előre engem is az én 
Uram, és feltárult mindaz, ami addig rejtve 
volt előttem: a Biblia üzenete és értelme.
Nagy megkönnyebbülés volt, hogy nem 
kell vakon hinnem, mert mindennek ér-
telme van. 
A tumorom, bár már sokkal kisebb, azóta 
is megvan, minden ultrahang leletem arról 
szól, milyen csodát tett velem az Isten. 
Azóta eltelt 20 év, ez alatt kaptam tár-
sat, kaptam két gyermeket, kaptam egy 
olyan közösséget, ahol jól érzem magam, 
kaptam barátokat, akikkel számíthatunk 
egymásra.
Isten szeretete talán felfoghatatlan, de 
megtapasztalom nap mint nap. 
Emlékszem, régen, ha valakinek szüksége 
lett volna a segítségemre, sokszor arra 
gondoltam, hogy talán kihasználnak vagy 
kinevetnek majd, és nem tettem meg, amit 
a szívem szerint megtettem volna. De mió-
ta érzem, látom, mennyi szeretetet kapok 
fentről, nem félek továbbadni másoknak 
is ebből. 
Krisztusban megtaláltam a belső lelki 
békémet. Békességet önmagammal, a 
külvilággal. Imában el tudom kérni ezt a 

békét, ha stresszes a munkahelyem és a 
túlhajszolt hétköznapokban is.
Keresztyén emberként nap mint nap szem-
besülünk azzal, hogy a 21. század, ez a 
társadalom vagy a közvetlen környezetünk 
egész más nézeteket vall, mint a Biblia.
„Ezt ma úgyis mindenki így csinálja!” 
Miért ne tennéd meg, minden jogod meg-
van hozzá!”
„Csak nem fogsz lemondani róla?” – ezt 
halljuk mindenhonnan. És sokszor ott áll 
mindezzel szemben a Biblia, Isten kije-
lentése. Melyiket válasszuk?
A csodák csak akkor történnek meg, ha mer-
jük Isten akaratát megcselekedni, gyerme-
ki bizalommal rá merjük bízni magunkat.
Végül még egy példa. Üzletkötőként dol-
gozom egy nagy multinacionális cégnél. 
Amikor először találkoztam magas rangú 
külföldi főnökömmel, elmondta, hogy 
hogyan kell a kis cégeket tulajdonkép-
pen átverni. Nehéz egy nagy főnöknek 
ellentmondani, de hogy tagadhatnám 
meg az én Uramat azzal, hogy nem neki 
engedelmeskedem? Megmondtam, hogy 
nem fogok hazudni senkinek, mert én 
ilyet nem tehetek. Megfagyott körülöttem 
a levegő és hónapokig nem állt velem 
szóba. Ma is ott dolgozom és ma már 
nincs köztünk harag. Miért? Mert így is 
jó üzletek születtek.
Ez a történet nem rólam, hanem Istenről 
szólt. Ha hűségesek vagyunk Hozzá, meg-
tart, megsegít ebben a világban.
Szeretet, békesség, bizalom – ezek nem 
azok a dolgok amiket ma értékként szok-
tak emlegetni, de én azt kívánom minden-
kinek megtérésem és az azóta eltelt húsz 
év alapján, hogy tapasztalja meg Istennek 
ezeket az ajándékait, és merjen vele élni.

Kertiné Rózsa Anikó
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Emlékeztető önmagamnak...
A következő döntéseket hoztam:
– Felülvizsgálom eddigi életfelfogáso-
mat, értékrendemet.
– Elhatároztam, hogy változtatok élete-
men.
– 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!

Adományok befi zethetők:

– egyházközségi csekken
– alapítványunknál
– építési perselyünkben
– és személyesen is.

Köszönjük!

Az új épületrész a Mikszáth utca felől 
Tervező: Kálmán Ernő és Novák Róbert

A szívünket, életünket megragadó, átfor-
máló isteni szeretet elindított bennünket a 
Krisztus útján. Hitünk a legszemélyesebb 
közügy, ezért a gyülekezet közösségéhez 
ragaszkodunk, ahol egymás hite által is 
erősödhetünk.
Több százan örömmel veszünk részt a va-
sárnapi istentiszteleteken, és a hétközi kis-
csoportos alkalmakon is. Ez a szeretet arra 
indít bennünket, hogy másokat is hívogas-
sunk, és segítsünk elindulni a hit útján.
Gyülekezetünk gyarapodása szükségessé 
tette épületeink bővítését is. A templom 
és a gyülekezetiház összeépítésével sze-
retnénk segíteni különösképpen a közös-
ségépítést. Missziói és építkezési terveink 
részletei a Szivárvány előző számában 
olvashatók. Közegyházi segítség, tartalé-
kaink, és a missziót segítő komoly mér-
tékű hálaáldozatunk által a jövő nyáron 
megvalósulhat a bővítés első üteme.

Püski Lajos

Épüljünk és építsünk

Bánki András igeolvasással szolgált

Máténé Váradi Ida igeolvasással szolgált



„Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, 
nem láthatja meg az Isten országát.” (Jn. 3,3)

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 800 példányban
15. évfolyam 11. szám, megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:         11738008-20012917

(vasárnaponként 5 órakor) 

Nov. 11. A Vox Antiqua együttes énekel, 
vezényel Kovács Adrienn
Nov. 18. Kertész Dóra hegedül, Molnár 
Zsolt gordonkázik
Nov. 25. Holpert Enikő orgonál
Dec. 2. Vadász Attila orgonál, Horváth 
Kinga és Szanyi Kata fuvolázik
Dec. 9. A Musica Sacra együttes énekel, 
vezényel Tóth Anikó 

Zenés áhítat

Hírek

 Családi istentisztelet lesz nov. 25-én, 
vasárnap délután 3 órától a hittanos gye-
rekeknek és szüleiknek.

 Filmklub lesz nov. 10. délután 5 óra-
kor, melyen az „Életem” című fi lm kerül 
vetítésre.

 Adventi teaház lesz dec. 8-án a gyüle-
kezeti teremben.

Gyülekezeti honlapunk címe, melyen a 
Szivárvány is megtalálható: 

www.refnagyerdo.hu
Kórházlelkészek:
Kenézy Kórház – 511-777/1943
Klinika – 411-600/4978 (üzenetrögzítős)

Információ

 érdeklődő, lelkileg kereső barátainkért,
 önkéntes szolgálattevőkért,
  a templom és gyülekezeti ház bővítéséért,
 adventi készülődésünkért.

Imádkozzunk…

Nagy Zsolt imádsággal szolgált

Nagyné Koch Noémi a liturgiát vezette


