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Fényért kiáltokHat nap alatt, vagy egy

ősrobbanással?
E címmel szervezett egy érdekes elő-

adást a Nagytemplomi Értelmiségi Kör a 
Zeneművészeti Főiskola Liszt termében. 
Bevezetőt és zárszót Dr. Gaál Botond 
teológiai professzor, köszönő és búcsúzó 
szavakat a Körből Dr. Nagy Alíz orvosnő 
mondott.

Az előadást Prof. Dr. Jáki Szaniszló, 
amerikai magyar egyetemi professzor tar-
totta, aki a tudomány és a keresztyén hit 
kapcsolatának nemzetközileg is elismert 
szaktekintélye. 

Fontos gondolat, amiről az előadó 
szólt, hogy a tudomány a hit dolgaiban 
nem kompetens. A tudomány mér, el-
méletet állít fel és bizonyít, vagy cáfol. 
De csak két jól körülírt, fi zikai mennyisé-
gekkel mérhető állapot közötti átalakulás 
útját tudja leírni. A semmiből valamivé 
lett világ teremtéséről így nem tud, és 
nem tudhat pontos információt. Ugyan-
így a nem megfogható, nem mérhető, 
nem kiszámítható lélekről sem tud pon-
tos információt mondani. Szintén fontos, 
hogy a teremtett világ teljesen logikus, 
következetes rendjének gondolata a ke-
resztyénség kiteljesedésével együtt jut be 
a közgondolkozásba.

A rendkívül nagyszámú közönség az 
előadás előtt és után Bogányi Gergely 
fi atal Kossuth-díjas zongoraművész ava-
tott tolmácsolásában hallgathatott egy-egy 
Chopin darabot.

Végül azzal a megnyugtató jó érzéssel 
távozhattunk, hogy a professzor úr meg-
erősített bennünket abban a tudásunkban, 
hogy bár a tudomány számára nem meg-
fogható, de Isten léte, csodálatos tettei és 
a mi hitünk mégis valóság és erő.

Ötvös Csaba

Udvarunk szűk s a szőlőtőre
kevés fény hullott. „Majd jövőre
lesz csak szüret.” De hasztalan
vigasztalgattam így magam;
amíg lugast nem építettem,
s pár év múlva már felettem
nyújtózkodtak a napra szomjas
ágak és reám mosolyogtak
a hamvas fürtök, mondva: így kell, 
hogy fényhez jusson minden ember;
ne bántsa meddő árnyék-átok.
Én is, én is fényért kiáltok. 

Kovács Tibor

Az itthoni vakációs gyermekhéten
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Vallomások (8.) – Csodák

Hittanosok templomi műsora

Szenzációt hajhászó világunk, minket, 
keresztyéneket is megkísért. Így vagyunk 
a csodákkal is. Mi, emberek csodákat vá-
runk, csodákra vagyunk „éhesek”. Pedig 
nem kell messzire mennünk, mert a csodák 
itt vannak körülöttünk, vagyis a csodák 
körülvesznek bennünket. Benne élünk a 
csodákban. Lehet, hogy most nem vesszük 
észre, de ha visszatekintünk életünk egy-
egy időszakára, akkor észrevehetjük, sőt 
észre kell vennünk az Úr általános vagy 
különös kegyelméből eredő csodákat. 

Tavaly, 2004-ben nyugdíjas lettem, de 
most nem erről, hanem életem ezt megelő-
ző szakaszában történtekről szólok.
1995-ben pedagógus munkakörbe kerül-
tem, tanműhelyvezető lettem. Telt-múlt 
az idő. Új munkahely, főnök, munkatár-
sak, munkakörülmények, feladatok és az 
ezekkel kapcsolatos problémák sokasága 
tűrőképességemet egyre inkább igénybe 
vették. Igyekeztem munkámat lelkiisme-
retesen végezni, de ennek ellenére egyre 
nehezebbnek éreztem helyzetemet. Gyötrő 
gondolataim is voltak: jól döntöttem, ami-
kor ezt a munkakört választottam? Alkal-
mas vagyok erre a feladatra?

Ekkor jött a kísértés. Egyik ismerősöm 
megkeresett, s több pénzért könnyebb 
munkalehetőséget kínált! Nem döntöttem 
rögtön. Szerencsére. Másnap, olvasva a 
napi igeszakaszt, megkaptam az Úrtól a 
választ, ígéret formájában. „Tartózkodjál 
ezen a földön, és én veled leszek és meg-
áldalak téged.” (1Móz 26,3)
Ez az Ábrahámnak szóló ígéret késztetett 
arra, hogy maradjak tanműhelyvezető. 
Visszatekintve életem elmúlt időszakára, 
elmondhatom, hogy csodáknak lehettem 
így részese. Munkám nem lett könnyebb, 
de a megfelelő időben és a megfelelő 

módon, onnan felülről mindig megjött a 
segítség. Munkatársaimmal és főnököm-
mel sikeresen dolgoztunk. Kilenc év alatt 
hatszor voltunk eredményesek az oktatás-
technikai eszközök regionális és országos 
pályázatán, s így többször százmillió fo-
rint értékben vásároltunk eszközöket és 
gépeket. Ezen kívül az Úr készségessé 
tette irányukban vezérigazgatónk oktatás-
fejlesztési döntéshozóit. Ebből a forrásból 
több százmillióért fejlesztettünk. Így az 
érdeklődő tanulók rendkívül magas szín-
vonalú gyakorlati képzésben részesültek. 
Több tanulónk országos versenyen is 
eredményesen szerepelt. Voltak irigye-
ink is, de mások csodálták ezt a bámu-
latos fejlődést. Nagyon boldog voltam. 
Örültem, és hálát adtam Istennek, hogy 
ígéretét ennyire a képzeletemet meghala-
dó módon teljesítette. 

Megtapasztaltam és ilyen hétköznapi 
csodákban átéltem, hogy az Úr ígéretét 
erőtlen hitem ellenére is teljesíti.

Széll György
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Csillagpont – 2005. július 19-23.
Országos Református Ifjúsági Találkozó

„Mert én veled vagyok”
A találkozás pontja
Az ország különböző részeiből érkezve 
közelebbről megismerhetjük egymás 
örömeit, gondjait. Átélhetjük, hogy sokan 
vagyunk, akik hasonlóan gondolkodunk. 
Életre szóló barátságok, kapcsolatok szö-
vődhetnek az együtt töltött napok alatt.
A lelki feltöltődés pontja
A Találkozó hitünk és a jézus krisztusban 
istentől kapott szeretet feletti öröm feszti-
válja is lehet. Egymás hite és a tartalmas 
programok által gazdagodhatunk.
Sokszínű egység pontja
A Találkozó szervezői, előadói, programja 
egyházunk sokszínűségét és gazdagságát 
igyekeznek megjeleníteni. Mindezt azért, 
hogy megéljük egységünket az Egyház-
ban.
Köszöntő
Ismét eljött az óra, hogy sokfelől egy 
pontban gyűljünk össze, mi református 
fi atalok. Ismét itt az alkalom, hogy meg-
tapasztaljuk és tanúskodjunk arról, hogy 
velünk az Úr. Gyere el, hogy gazdagítsd te 
is a közösségünket, s hogy te is gazdagodj 
a többiek által!  Rád is szükség van ahhoz, 
hogy ez a találkozó valóban egyházunk 
ifjúsági életének színes tükre legyen, hogy
közösségünkben megmutassuk a világnak 
is, hogy istennek a református egyházon 
keresztül ma is van mondanivalója a fi a-
talok számára.
Téma
Az előadásokon és az azokat követő 
beszélgetéseken a modern társadalom 
problémáiról, a menedéket jelentő közös-
ségről és az ezekben elfoglalt helyedről, 
valamint a velünk lévő, minket egyedül 
soha nem hagyó Istenről gondolkodhatsz

majd együtt lelkészekkel, avatott szakér-
tőkkel és más fi atalokkal.
Program
Színes és újszerű lelki programok mellett 
rengeteg lehetőséged lesz érdekesebbnél 
érdekesebb témákról előadásokat hallgatni 
és beszélgetni. Számos koncert, táncház, 
kulturális, sport és kreatív program vár 
majd. Eljön közénk After Crying, a Fu-
gátó és a Misztrál, velünk lesz a Kerekes 
és a Szeredás együttes. A többi egyelőre 
maradjon meglepetés! Készíts kosarat, 
fazekat, fi lmet, szőj, fonj, batikolj! Ha 
szemfüles vagy, még időutazáson is 
részt vehetsz: találkozhatsz történelmünk 
nagyjaival és hitünk hőseivel egyaránt. 
Ismerkedj meg egyházunkhoz kötődő 
szervezetek, intézmények, missziók 
munkájával a Lehetőségek piacán, ahol 
akár szolgálati lehetőséget is kereshetsz 
magadnak! A találkozó keretében kiírt 
focibajnokságon jobbnál jobb csapatok 
és lelkesebbnél lelkesebb amatőrök mérik 
majd össze erejüket.
Jelentkezés és részvételi díj
Előzetes jelentkezés esetén a sátorhely és 
a programokhoz való hozzájárulás díja: 
800 Ft/nap. Napi háromszori étkezés: 700 
Ft/nap. A részvételi díj a találkozó teljes 
idejére mindösszesen 6.000 Ft.
Helyszíni jelentkezés esetén a sátorhely 
és a programokhoz való hozzájárulás díja: 
1.200 Ft/nap. A helyszínen jelentkezők a 
szervezett étkezésen várhatóan nem tud-
nak részt venni, de a találkozó területén 
kisbolt és büfé is működik majd.
A találkozó helyszíne a Debrecen melletti 
Vekeri tó partján lévő Dorcas kemping.
Egyéb információ a találkozó honlapjáról: 
csillag.református.hu     A szervezők
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„Ime, kiment a magvető vetni” Sporthét 2005

(áhítat a sporthéten)

Mi kell ahhoz, hogy az ember ki tud-
jon menni vetni? Kell két láb, föld, ahová 
vet, kell a mag, de kell az a hit is, hogy 
a vetésből aratás lesz. Kell az a bizalom, 
hogy lesz eredmény, bár ez a vetéskor még 
nem látszik. 

Ha valaki elkezd zenélni, nyelvet ta-
nulni, sportolni, akkor mindig arra gondol, 
hogy milyen jó lesz majd. De ahhoz, hogy 
majd jó legyen, most kell tenni. Most kell 
vetni, szavakat magolni, edzeni. 

A magvetőnek, a nyelvtanulónak, a 
sportolónak éppen ezért, bíznia kell a 
jövőben. Ahogyan a keresztyén ember 
is bízik. Mert tudja, hogy Megváltójára 
mindig számíthat. A sportoló csakúgy, 
mint a hívő ember elképzelhetetlen re-
ménység nélkül. 

Hodossi Sándor 

(Mt 13,3)

Zsuzsivonatos kirándulás
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(Elhangzott a (Elhangzott a Méliusz Rádióban 2005. április 30-án)Méliusz Rádióban 2005. április 30-án)
Útravaló (2.) – Szeretet és hűség

Naponta otthonunkból iskolába, munká-
ba, boltba elindulva mindig ellenőrizni 
szoktuk magunkat és családtagjainkat, 
hogy a kulcsot, jogosítványt, személyi 
igazolványt, bankkártyát, szemüveget, 
mobilt, bérletet, pénzt, kézitáskát, esetleg 
a gyógyszert nehogy otthon felejtsük. 
Ezek szükséges, fontos, nélkülözhetetlen 
segédeszközei napi tanulásunknak, mun-
kánknak, életünknek. Ha otthon felejtjük 
valamelyiket, kénytelenek leszünk időt 
áldozva rá hazamenni értük, hogy felada-
tainkat tudjuk tovább végezni.  Vigyázunk 
is rájuk egész nap, mert ha elveszítjük, 
netalán ellopják, akkor csak sok és hossza-
dalmas utánajárással tudjuk majd pótolni 
őket, és újabb fáradsággal az így elmaradt 
munkáinkat.
Megkérdezted már reggel a munkába 
induló családtagodtól, vagy tőled meg-
kérdezte már valaki, az előbb felsorolt 
tárgyakon túl, hogy a gyakran szükséges 
„szeretet és hűség” is nálad van-é?
Mennyire szoktunk vigyázni arra, hogy 
a szeretetet és a hűséget el ne veszítsük? 
Mennyire vigyázunk arra, hogy az em-
beri vétkek – indulatainkat borzolva –
a szeretetet és a hűséget el ne lopják éle-
tünkből?
A Szentírásban a Példabeszédek könyve 
3. fejezet harmadik és negyedik versében 
ezt a jótanácsot olvashatjuk: a „Szeretet és 
hűség ne hagyjon el téged: kösd azokat a 
nyakadba, írd fel a szíved táblájára. Így 
találsz kedvességre és jóindulatra Istennél 
és embereknél”.
Napi feladatainkhoz nemcsak a felsorolt 
tárgyak némelyikére lehet szükségünk, ha-
nem minden bizonnyal sokszor leginkább 
az kellene, hogy kéznél legyen a szeretet 
és a hűség is. Ezért tanácsolja nagyon 

szemléletesen a Biblia, hogy „kösd a 
nyakadba, írd fel szíved táblájára”, va-
gyis elhagyhatatlanul nálad legyen.
„Így találsz kedvességre és jóindulatra Is-
tennél”, aki mindenkor és mindenkinél a 
hűséget keresi, hiszen Isten képességeink 
arányában bíz ránk különböző mennyisé-
gű eszközöket, – bibliai példázat szava-
ival szólva – talentumokat, hogy azokat 
hűségesen forgassuk Isten dicsőségére és 
környezetünk javára.
„Így találsz kedvességre és jóindulatra 
embereknél” – mondja továbbá az Szent-
írás előbb idézett szakasza. Naponta 
sokan elindulunk a legkülönbözőbb 
technikai eszközökkel jól felszerelten az 
iskolába és munkahelyre, de mi történik 
majd ott? Az iskolai, munkahelyi légkört 
elsősorban nem ezek az egyébként hasz-
nos eszközök határozzák meg, hanem az, 
hogy mennyi szeretet árad belőlünk mások 
felé. Az emberek közötti kapcsolatainkat 
alapvetően a folyamatos szeretet, azaz a 
hűség teheti igazán tartalmassá, széppé, 
örvendetessé.
Bárhova indulunk el, kérdezzük meg 
magunktól és családtagjainktól is, hogy 
minden nálad van-é. Különösen emlé-
keztessük egymást a nélkülözhetetlen 
szeretetre és hűségre.
Ha pedig a világban tapasztalt sok gonosz-
ság és a bennünk lévő bűnök miatt a ter-
mészetes emberi szeretetünk fogytán van, 
akkor forduljunk a szeretet forrásához, az 
érettünk önmagát áldozó Krisztushoz. Me-
rítsünk az Isten bűnbocsátó kegyelméből 
és szeretetéből, hogy az töltsön be és 
töltsön fel minket, hogy ma is szeretettel 
szolgálhassunk egymásnak.
Kedves hallgatóm! A szeretet és a hűség 
nálad van-é? Püski Lajos
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Gyermekeknek

Márta néni

HITTAN DOLGOZATOKBÓL…

Az egyházi iskolákban órarendi tantárgy a hittan, és ahogy más tantárgyakból, 
hittanból is írnak dolgozatot a gyerekek. Persze, ahogy más tantárgyból, hittanból is 
előfordul, hogy nevetségesnek hangzó butaságokat írnak véletlenül a gyerekek. 
Zsoldos Tibor, a Dóczy Gimnázium lelkész-tanára gyűjti a gyerekek „zöldségeit”. 
Ezek közülválasztottunk egy üdítő nyári salátás-tálra valót:

Máté 1,18 - 25: Jézus születése
– Mária fogandós lett a Szentlélek által.
– Jézus 20.000 évvel ezelőtt született Betlehemben.
– Jézus földbéli szülei Mária és József voltak.
– Történt egyszer, hogy Mária megfogant.

Lukács 18, 9 – 14: A farizeus és a vámszedő
– A farizeus így imádkozott: Istenem, köszönöm, hogy vagyok olyan, mint a 

többi ember: gonosz, bűnös, parázna.
– Aki felmagasztalja magát, lemagasztaltatik, aki lemagasztalja magát, felma-

gasztaltatik.
–  Jézus azt mondta: Aki felemelkedik, az lesüllyed, és aki lesüllyed, az felemel-

kedik.

Apostolok Cselekedetei 2, 1 – 13: A Szentlélek kitöltetése
– A Tanítványok összegyűltek, de a vállukra leszállt a tűznyelv. Megteltek 

Szentlélekkel, és más néven kezdtek beszélni.
– Nagy zúgást és villámlást hallottak, és lángnyelvek csaptak beléjük.
– Az égből nagy morajlás hallatszott, és lejött a Szentlélek, és lángolt a tanítvá-

nyok búrája.
– Az első Pünkösd napján az égből egy kettős tüzesnyelv szállt le, és mindenki 

megtelt Szentlélekkel. Amikor beszélni kezdtek, senki sem értette a másikat, 
mert Isten összezavarta a nyelveket

Feladat:
– Keresd ki a fenti bibliai részeket, és ellenőrizd, hogy mit tévesztettek el a 

hittanos gyerekek!
– Egészítsd ki az alábbi idézetet az Apostolok Cselekedetei 2, 1-4 alapján:

„Amikor pedig eljött a ………… napja, és mindnyájan …….…. voltak ugyanazon 
a helyen, hirtelen hatalmas ………….. hasonló …………. támadt az égből,  amely 
…………. az egész házat, ahol ültek. Majd valami …………. jelentek meg előttük, 
amelyek ………. és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek …………., és
különféle …………. kezdtek beszélni, úgy ahogyan a …………. adta nekik, hogy 
szóljanak. 
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„Erős a szeretet, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély… 
Úgy lobog, mint lobogó tűz, mint az Úrnak lángja.” (Én 8,6)

Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele
4032 Debrecen, Bolyai u. 25. Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos, lelkipásztor
Fejléc: Betűvető Bt.        Tördelés: Bene Lászlóné           
Nyomda: REXPO Kft.    Készült 600 példányban
13. évfolyam 7. szám, megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:    11738008-20012917

 Templomkerti találkozót tartunk július 
24-én, vasárnap délután 4 órától a temp-
lomkertben, gyermekek, fi atalok, családok 
és idősebbek számára. Cél: gyülekezeti 
közösségünk építése. (Gyümölcs, üdítő, 
sütemény hozható!)

 Segédlelkészünk, Szilágyi Sándor (Szi-
sa) július 24-én istentiszteleti szolgála-
tokkal búcsúzik gyülekezetünktől.

Hírek

Gyülekezeti honlapunk címe, melyen a 
Szivárvány is megtalálható: 

www.refnagyerdo.hu
Kórházlelkészek:

Kenézy Kórház – 511-777/1943
Klinika – 411-600/4978 (üzenetrögzítős)
A városi református Méliusz Rádió a 
88 MHz-en az URH sávban fogható.

Információ

(vasárnaponként 5 órakor) 
Júl. 10. Vas-Norbaek Krisztina (Koppen-
hága) orgonál. 
Júl. 17. Karasszon Dénes gordonkázik. 
Júl. 24. Dr. Dobiné Jakab Hedvig or-
gonál.
Júl. 31. Gyülvészi János orgonál. 
Aug. 7. Sárosi Dániel orgonál.

Zenés áhítat

 a családokért,
 jegyesekért,
 egyedül élőkért.

Imádkozzunk…

Vakációs gyermekhéten


