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A „Házassági krízisekrõl mindenkinek ” címû
missziói nap közremûködõi

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

Missziói nap volt gyülekezetünkben
A gyülekezeti kérdõíves helyzetfelmérés után fogalmazódott meg a Missziói
Bizottságban, hogy minden tavasszal olyan
téma feldolgozására szervezzünk programot, amely érdeklõdést válthat ki a gyülekezeten kívül lévõkben is. Így került sor
az elsõ ilyen napra április 24-én „Házassági
krízisekrõl mindenkinek” címmel, amit
lelkipásztorunk, Püski Lajos áhítata vezetett be a Máté 19,3-9 alapján. A gyülekezetben, a közelmúltban elhangzott
igehirdetés-sorozathoz is kapcsolta mondanivalóját: Az egyik „modern mítosz” az,
hogy a házasság válságban van. Pedig csak
felmentjük magunkat, egymásra mutogatunk, holott az ok a keményszívûségünk.
Az Urat elhagyó ember, és nem a házasság van válságban.
Utána Kovács Károly és Kata a „Pillanatképek egy házasságból” címû jelenettel próbáltak mindenkit szembesíteni azzal,
hogy „érintett”. Többé vagy kevésbé minden házasságban vannak olyan jelenségek,
melyeket érdemes tudatosan mérlegelni,
és e tünetek mögött felismerni a szeretet
meghidegülését, a másik iránti elkötelezettség gyengülését. A nap programjában
a tanítók a Bibliai Házassággondozó
Szolgálat munkatársai, a bizonyságtevõk
pedig gyülekezetünk tagjai voltak.
Dr. Bajtsi Miklós pszichiáter a házasság egyes fázisaihoz, területeihez kapcsolódóan felmerülõ kérdõjelekrõl, problémákról tartott elõadást, melyben érintette
a párválasztást, a házassági és szülõi
szerepek torzulásait, a konfliktusokat és
kríziseket, valamint a házasság szétszakadásának határát.
„Elváltan!?” címmel Muzsnainé Jurány
Dóra szólt, aki közgazdász végzettsége
mellett lelkigondozással is foglalkozik.

Bevezetésként a Malakiás 2,13-16-ot olvasta fel: „…gyûlölöm azt, aki elválik…”.
Isten tudja, mit jelent elváltnak lenni, õt is
elhagyta a népe. A válás elõzménye, hogy
megszûnik a kapcsolat a házasok között,
az alapja, hogy meghal a szeretet viszonyukban. De, ha már bekövetkezett, a
válás után is folytatni kell az életet: elkönyvelni a veszteséget, „elgyászolni”,
lezárni egy korszakot. A hívõ és a hitetlen
ember gyásza közötti nagy különbség az,
hogy a hívõnek van reménysége. A házasságot elgyászolni azt jelenti: 1. Ismerjem
el a veszteségem tényét a válásban, zárjam
le. 2. Szembe kell nézni azzal, hogy sokáig
fájhat. 3. Beszélni kell róla. Kell, hogy legyenek olyan barátai az elváltnak, akikkel
megoszthatja ezt a kérdést. Mindent nem
veszít el a hívõ ember, ha az élete középpontjában Krisztus van. Õ újjá tud teremteni, még ilyen helyzetben is.
Ezután Alberthné Országh Mariann
mondta el, hogy õ miként élte meg mindezt a házasságában és utána, és hogyan
vezette Isten. A bizonyságtételt követõen,
szóban és írásban, kérdéseket lehetett
intézni az elõadókhoz.
Dr. Veres Sándor pszichológus tartotta
a harmadik elõadást, melynek címe az
„Isten terve szerinti házasság” volt. Az
elõadó hitelességéhez tartozott a bevezetésként gyermekkoráról és saját házasságáról megrendülten elmondott bizonyságtétele. Elõadásában tételesen bemutatta,
hogy a Szentírás mit tanít a házasság intézményérõl, pl. a párválasztásra, a házasság
megalapozására, a kommunikációra, a
megbocsátásra, a gyermeknevelésre vonatkozóan. Felhívta a figyelmet arra, hogy
a házasság folyamatos figyelmet, ápolást,
gondozást igényel, még akkor is, ha azt
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Postánkból
hinnénk, hogy minden rendben van. A jó
házasság feltételezi, hogy a férj és a feleség, valamint ketten együtt is folyamatosan Istenre figyelnek.
Bereczki János és felesége, Marika bizonyságtételükben szóltak évekkel ezelõtt
lezajlott házassági krízisükrõl, János Istenhez való odatalálásáról, illetve Marikának
a visszatalálásáról, a Benne való megerõsödésükrõl.
A Bibliai Házassággondozó Szolgálatot
Dr. Veres Sándor mutatta be a résztvevõknek. A BHSZ arra törekszik, hogy a házasságra készülõ fiatalokat felkészítse a testi,
lelki egységet építõ harmonikus kapcsolatra a Biblia útmutatása alapján, a házasságban élõkkel megismertesse a társkapcsolat építésének bibliai alapelveit egységük mélyítése és a válságok megelõzése
érdekében, hogy a házastársi kapcsolatukban bajba jutott pároknak megmutassa a
Szentírásban megfogalmazott kivezetõ
utat. A Szolgálat három önálló, de összehangolt munkacsoportban tevékenykedik:
házasságépítõ missziói munka, családos
misszió, lelkigondozó és utógondozó tevékenység.
A gyülekezeti missziós napon kb. százötvenen vettek részt, akiket a gyülekezet
szerényen megvendégelt. A Missziói Bizottság megköszöni a szolgálatát mindazoknak, akik részt vállaltak a szervezésben
és a lebonyolításban.
Mózes Áron
a Missziói Bizottság és a BHSZ tagja

Püski Lajos Tiszteletes úrnak!
Tiszteletes úr bizonyára nem emlékszik
már a velem való találkozásra. Tavaly
nyáron találkoztunk Bodajkon a reggeli
áhítat után. Aziránt érdeklõdtem, hogy
milyen is egy gyülekezeti újság. Elõzõleg
a Kálvin Kalendáriumban olvastam gyülekezetük életérõl. Ezúton is köszönöm az
akkor kapott Szivárvány példányokat.
Szeptemberben mi is útjára bocsátottunk
egy gyülekezeti lapot, mellékelve elküldöm a két utóbbi számot.
Amiért most írok: aznap reggel az áhítaton Tiszteletes úr arról beszélt, hogy
„Hol vagyok én az egyházban?”. Azóta is
többször gondolok erre a prédikációra. Ott
hallottam elõször, hogy én magam is lehetek Jézus „hirdetõtáblája”. Ha valaki találkozik velem és tudja, hogy hívõ vagyok,
akkor lehet, hogy az általam sugárzott
képbõl fog véleményt formálni Jézusról.
Nagy feladat és nagy ajándék.
Sajnos én ezeket a gondolatokat nem
tudom úgy tovább adni, ahogy hallottam.
Szeretném megkérni Tiszteletes urat – remélem nem illetlenség ilyet kérni – ossza
meg a zalaegerszegi gyülekezettel is ezeket a gondolatokat újságunk lapjain.
Amirõl még nagyon szívesen olvasnék,
(sokan mások is), hogy hogyan formálhatjuk, építhetjük gyülekezetünket olyanná,
hogy mindenki érezhesse: Isten népe vagyunk.
Bízom benne, hogy a nagy távolság
ellenére így is kapcsolódhat egymáshoz
két gyülekezet.
Isten áldja meg életét és munkáját!

„Szeretetre a szeretet tesz
képessé.”

Kollár Katalin
(Zalaegerszeg)

(Spurgeon)
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„Sokan látják…”
(Az alábbiakban közöljük az elõbbi levélben
említett bodajki Csillagpont Református Ifjúsági
Találkozón elhangzott áhítat bõ vázlatát.)

A zsoltáros Dávidnak attól a naptól, hogy
Sámuel próféta által megtudta, Isten õt választotta Izrael királyává, a hatalom átvételéig még
sokáig kellett várnia, mert sok próbatétel által
formálta õt az Úr. Isten minden nagy feladatra
elhívott szolgáját alaposan, hosszan felkészíti.
Így volt ez Mózes életében is, hiszen nem csupán az egyiptomi tudományokkal ismerkedhetett meg, hanem a Midján hegyei között
hosszú évtizedeken át, mint pásztorként dolgozó menekültet tanította õt Isten az alázat
iskolájában is.
A felolvasott igében a zsoltáros is „várva
várt” az Úr szabadítására. Megtapasztalta
a zsoltáros, hogy az Úr „lehajolt,… meghallotta,… kiemelte,… állította,… biztossá tette,…
új éneket adott…”
„Sokan látják ezt, félik az Urat.” Kortársai
is felismerhették az Úr életet formáló szeretetét.
Az elmúlt háromezer esztendõben is sokakat
erõsített a zsoltáros bizonyságtétele. Most mi
is láthatjuk Dávid életén keresztül is az Isten
hatalmát. Nem kell tehát aggódva figyelnünk
a népszerûségi indexünket, és nem szabad
bármilyen eszközzel is taposnunk, törtetnünk
azért, hogy pillanatnyilag sokan lássanak
minket. A mécsest sem ezért gyújtják…!
„Szeretném hirdetni és elmondani csodás
tetteidet, de több annál, amit fel tudnék sorolni.” De mondd el, hogy „Boldog ember az,
aki az Úrba vetette bizodalmát, és nem igazodik a kevélyekhez.”
Mondd el te is szeretettel, hogy hogyan szólított meg, szabadított meg, hívott el, és formált
téged az Úr, mert az Isten Lelke ma is munkálkodik!
Ismerd fel, hogy a gyülekezetedben neked is
nem csak helyed, hanem szolgálatod is van!
Így te is részese leszel Isten népe szolgálatának, és akkor ma általad is, minden különösebb reklám és felhajtás nélkül „sokan látják”, mintegy hirdetõ tábláról az Úr útját,
az életük számára is fontos biztos pontot!
Ámen!

Ige: Zsolt 40,1-6:
„A karmesternek: Dávid zsoltára.
Várva vártam az Urat,
és õ lehajolt hozzám,
meghallotta kiáltásomat.
Kiemelt a pusztulás vermébõl,
a sárból és iszapból.
Sziklára állította lábamat,
biztossá tette lépteimet.
Új éneket adott a számba,
Istenünknek dicséretét.
Sokan látják ezt, félik az Urat,
és bíznak benne.
Boldog ember az,
aki az Úrba vetette bizodalmát,
nem igazodik a kevélyekhez
és az elvetemült hazugokhoz.
Uram, Istenem!
Sok csodás tervet
vittél véghez érettünk,
nincs hozzád fogható.
Szeretném hirdetni és elmondani,
de több annál, amit fel tudnék
sorolni.”
Kedves Testvérek!
„Sokan látják…” – olvashattuk a zsoltárban.
A nézettségi indexüket napjainkban aggódva
lesik, figyelik a pártok, politikusok, színészek,
filmesek, reklámkészítõk, és még sokan mások.
De ez az ismertség, népszerûség nem mindig
azonos a tartóssági, stabilitási és értékességi
indexszel!
Melyikhez, kikhez igazodjunk?
A kevélyekhez, az ügyeskedõkhöz, a törtetõkhöz, a dörzsöltekhez, a gyors sikereket hajhászókhoz? Vagy az Úrban bízókhoz?

Püski Lajos
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Vallomások 4 – Cili Mama emlékére
Kilenc éves
lettem! Itt állok
a gyermekkor és
a kamaszkor határán, tele problémákkal, elvárásokkal, küldetéstudattal, de
még kiforratlan
személyiséggel.
Amikor elindultam az Istennel járás útján,
tele voltam energiával, tettvággyal, azt
akartam, hogy mindenki megtudja, milyen
fantasztikus dolog Istennel együtt lenni!
Rácsodálkoztam a világra: milyen más,
mint azelõtt volt?! Ami régen betanult
séma, képlet, netalán ideológia volt, az
most csoda lett: az isteni teremtés és gondviselés csodája. A történésbõl cselekvés
lett, s minden mögött ott volt maga a
Cselekvõ, az Isten. Ez biztonságot adott!
Éhes voltam, és Õ igéjével táplált. Fáztam,
de szeretete melengetett. Járni akartam, s
Õ kezeimet fogva tanított az elsõ lépésekre. Magányos voltam, és Õ szeretõ társat
és befogadó gyülekezetet adott nekem.
De milyen a gyerek? Amint úgy éreztem,
kellõen megerõsödtem, menni akartam –
járni a saját utamat! Úgy hittem, bárhová
is megyek, bármit is teszek, én védett vagyok!… Kék-zöld foltjaim csak nehezen
gyógyultak, és többször megégettem a
kezem. A dackorszak vissza-visszatérõ
idõszakában többször ellene fordultam,

dühös voltam rá, mert nem mindig kaptam
meg tõle azt, ami nekem „járt”: édességet,
játékot. Hogy szép ruhában, kényelmes
cipõben sétálgattam, s hogy a rokonok és
ismerõsök szerint kiegyensúlyozott és
egészséges gyermekké cseperedtem – hát
azt észre sem vettem!
A világ közben csábított, a médiákból
ömlött felém a sok (dez)információ, s mivel a reklámok többségét „gyerekeknek”
csinálták, megtudtam, hogy a boldogságomhoz új autó, hifi, mobiltelefon kell,
no és persze mindezt megkaphatom most,
fizetni ráérek késõbb is! Mindent meg akartam szerezni, de valahogy ettõl nem
lettem boldogabb! Sõt… Depressziós és
elfásult lettem. De gyógyulni akartam!
Körbenéztem. Az emberek többsége
hozzám hasonló állapotban leledzett.
Többsége, de nem mindenki. Embereket
vettem észre magam körül, embereket,
akiket régrõl ismertem, de meg nem ismertem. Példákat arra, hogyan is kell boldogan
élni, Istent szolgálva. Sokan közülük nem
is tudják, milyen sokat adtak nekem!
Itt állva a kamaszkor küszöbén, félve
és bizakodva tekintek a jövõbe: félve várhatóan bekövetkezõ kamaszkori lázadásaim újabb megrázkódtatásaitól és Istenbe
vetett hittel, bizakodva a Jó Pásztorban,
aki hitünk szerint, egyetlen bárányt sem
hagy elkóborolni és elveszni nyájából!

Nagy Zsolt

„A talentum nem azért adatott, hogy azt óraláncon
fitogtassuk, hanem, hogy megforgatva hasznosítsuk.”
(Spurgeon)
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Imádság konfirmálókért
Mennyei Édesatyánk!
Hálát adunk Neked ezért a mai napért,
köszönjük megtartó szeretetedet, amely
nekünk ünnepnapot készített. Köszönjük
az eddig megtett utat: a gyerekkort, az otthon melegét, és a nagyobb családba, a
gyülekezetbe való megérkezést.
Köszönjük, hogy megismerhettünk
Téged, Szent Fiad Jézus Krisztus által, és
hogy elmélyíthettük tudásunkat a konfirmációi elõkészítõ órákon. Szentlelked
erejével segíts, hogy a tudás hitté gazdagodjon bennünk. Áldd meg ezt a hitet,
hogy Téged dicsõítõ és embereket boldogító tettek által élõvé váljon. Köszönjük

Neked, hogy befogadtál a gyülekezet közösségébe, és segíts, hogy biztos alapként
tudjunk építeni rá. Segíts a helyes úton
maradni, hogy követhessük megváltó
Urunkat és hûséges, szolgáló tagjai lehessünk református anyaszentegyházunknak.
Áldd meg ezt a templomot, annak szolgáit és az abban folyó szolgálatot.
Imádkozunk szeretteinkért, oltalmadba
ajánljuk szüleinket, keresztszüleinket,
nagyszüleinket, testvéreinket. Maradj velünk, hogy sóvá és kovásszá válhassunk
a magunk helyén, a te dicsõségedre.
Hallgasd meg imádságunkat, Jézus
Krisztus érdeméért. Ámen.

Tóth Gábor konfirmált

Május 23-án konfirmált fiatalok, elsõ sorban balról: Kathi Tünde, Diviánszky Ágnes, Lilik Éva,
(Püskiné Szécsi Judit, Püski Lajos lelkészek), Varga Flóra, Püski Zsuzsanna, Kálmán Borbála.
Második sorban: Szabó Szabolcs, Szokolay Kinga, Mester Enikõ, Bubán Nikolett, Szabó Réka, Solomi
Fruzsina, Váradi Balázs. Harmadik sorban: Hangrád Zoltán, Hangrád Attila, Rynkiewicz Ádám, Krajczár
Dávid, Maklári Papp Dániel, Rácz Áron. Negyedik sor: Balázs Gergely, Kiskéry Dániel, Veress Dávid,
Szûk Dániel, Nagy János, Tóth Gábor, Nagy Szabolcs, és Molnár Dalma a fényképrõl hiányzik.
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Gyermekeknek
Itt a vakáció!
Rohamosan közeledik a várva-várt nyári vakáció. Már számoljuk a
napokat, hogy meddig tart még a tanítás, meddig kell tanulni. „Mindennek
megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt” írja a Biblia. Ideje volt a tanulásnak, iskolai munkának, most ideje lesz a
pihenésnek, kikapcsolódásnak, játéknak, kedvteléseknek. Játsszatok minél
többet a vakációban, olvassatok, legyetek a levegõn, sportoljatok, biciklizzetek, kiránduljatok! Most mindenre jut majd idõ. Még arra is, hogy idõnként
elõvegyétek a Bibliát, és olvassatok belõle. A Református Könyvesboltban
nagyon kedves gyerekkönyveket lehet kapni, azok közül is elolvashattok
néhányat. Az én kedvencem a Fehérke. Ez bárányokról szól, amelyek kicsit
olyanok, mint az emberek. A pásztor pedig Jézushoz hasonlít.
Bizonyára most még arra is jut majd idõ, hogy részt vegyetek a
gyülekezet nyári programjain: kirándulás, táborozás, gyermekhét, vasárnapi
gyermek-istentisztelet. Várunk mindenkit szeretettel! Jó nyarat és jó
vakációt kívánunk!

Márta néni

Rejtvény:
A Prédikátor könyve 3. részébõl két mondat szavait összekevertük. Rakd
sorrendbe!

sírásnak, a, ideje, megvan, az, nevetésnek, megvan, ideje, a, és, az, gyásznak,
táncnak, a, ideje, az, a, megvan, ideje, megvan, és, az.

Tábori mosolyok 2003 nyaráról
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„Hat napon át dolgozz, de a hetedik napon pihenj!”
(2Móz 34,21)

Hírek
 Vakációs itthoni gyermekhetek lesznek
6-13 éves hittanos gyerekeknek a gyülekezeti termekben, templomkertben.
1. Június 21-25. (hétfõ - péntek)
délelõttönként 9 -12 óráig
két magyar, egy angol és egy német
nyelvû csoportban.

Program: bibliai történetek, éneklés, sok játék,
nevetés, a szünetben sütemény és üdítõ.
2. Június 28 – július 2. (hétfõ-péntek)
délelõttönként 9-12 óráig: sporthét
lesz fiúknak és lányoknak!
Rossz idõ esetén is megtartjuk!

Program: labdajátékok (gyeplabda, foci, kosár,
ping-pong, asztalifoci, „cso-csó”) és meglepetés.
Szünetben üditõ, sütemény.
Részvétel mindkét héten ingyenes.
(Üditõ, sütemény, gyümölcs hozható!)
 Templomkerti találkozót tartunk június
27-én, vasárnap du. 4 órától a templomkertben, gyermekek, fiatalok, családok és idõsebbek számára. Cél: gyülekezeti közösségünk
építése. (Gyümölcs, üdítõ, sütemény hozható!)
 Zsuzsivonatos kirándulást tervezünk
július 3-ra, szombatra.
 Többgenerációs nagytáborunk július
26-aug. 1-ig (hétfõ-vasárnap) lesz Tatán.
A Szivárvány februári számában olvasható költség 3.000 Ft-al csökkent, azaz
fel

felnõtteknek csak 18.000 Ft, diákoknak
16.000 Ft, még nem iskolásoknak 13.000 Ft
és az utiköltség.

Zenés áhítat
(vasárnaponként 5 órakor)

Jún. 13. Gyülekezeti vegyes karunk
énekel, vezényel Nagy Csaba.
Jún. 20. Vox Antiqua énekegyüttes
énekel, vezényel Kiss Csaba.
Jún. 27. Karasszon Dezsõ orgonál.
Júl. 4. Szabó András orgonál.
Júl. 11. Charlestoni gyülekezeti vegyes
kar énekel (USA), Bódiss Tamás orgonál.

Imádkozzunk…





itthoni vakációs gyermekhétért,
nyári gyülekezeti táborozásért,
családok pihenéséért,
Európa lelki újulásáért.

Segíts!
adományoddal azokon, akik anyagi nehézségek miatt nem tudnának eljönni Tatára
a gyülekezeti csendeshetünkre.
Missziói adományok a lelkészi hivatalban
fizethetõk be. Köszönjük!

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
12. évfolyam 6. szám, megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma: 11738008-20012917

