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Megtérés – a tábori beszélgetés inspirációi alapján

Megtérés az, amikor ajtódon valaki kopog. 
Kopog és kopog. S te kinyitod. Később jut 
majd eszedbe, hogy régen is kopoghatott, 
fel is sejlik, mikor, s döbbenten gondolsz 
arra, hogy akkor zárva maradt az ajtó. 
Nem nyitottad ki, mert nem hallottad, 
vagy nem akartad hallani. 
Innentől kezdve pedig megváltozik az éle-
ted. Egy új koordináta-rendszerbe kerülsz, 
s eddigi gondolkodásmódod kipukkan, 
mint egy lufi . Más ember leszel. 
Elkezded tanulmányozni a Bibliát, ha nem 
érted részleteit, nem keseredsz el. Sokat 
olvasod, egyre többet. Bújod a könyvtá-
rat, prédikációkat olvasol, istentiszteletre 
jársz. 
Megváltozik a baráti köröd. Olyan embe-
rekkel beszélsz szívesen, akik homlokán 
ott fénylik a krisztusi jel. 
Sokat mosolyogsz. Többször sírsz is. 
Nem fájdalmadban. Nem. Örömödben. 
Meghatódsz, ami téged is meglep. Eltűn-
nek félelmeid. Nem akarsz megfelelni 
társaidnak, tanárodnak, főnöködnek. Csak 
Istennek. Mondhatod, az Úr beköltözött a 
szívedbe. Imádkozol. Reggel és este. Ott-
hon, villamoson... Krisztusnak szenteled 
életedet. Bibliaórán nem kalandozol el.

Hogyan juthatsz el idáig? Sokféleképpen. 
Nem a módja fontos, hanem a 180°-os 
fordulat. Lehet, hogy szüleid példáját 
követve jársz templomba, az ő kérésükre 
konfi rmáltál is, ifi s csoport tagja vagy, jó 
a társaság. Hited az Úrban még nem jött 
el. Aztán sodor az élet, versenyszellemű 
világunkban megfelelni akarsz. Minden-
kinek. De érzed, nem jó a közérzeted. 
Valami nincs a helyén. Ha szerencséd van, 
eljön egy pillanat – legyen az úrvacsora, a 
prédikációból egy gondolat, egy ének – és 

azt kérdezed magadtól: eddig mi a csudát 
csináltam? Ki vagyok én? És merre tartok? 
S megkapod a választ Istentől, bőrödön 
érzed jelenlétét. Beléptél Isten országába! 
Ha nincs meg ez a pillanat, kérheted imád-
ságban, adjon neked nyitott szívet, hogy 
Vele élj. Hogy olyan légy, amilyennek 
látni szeretne. 

Vagy az emberélet útjának feléig, esetleg 
még tovább hajszolt a „megvalósítom ön-
magam” világ? Lehet. És egyre nagyobb 
ürességet éreztél magadban? Holott szép 
házad van, sikeres vagy, te pedig naponta 
fásultabb leszel? 
Elfelejtesz mosolyogni? A megtérés 
előtti ponton állsz. Ha e vákuumban le 
tudod tenni bűneidet, s elfogadod Jézust 
Megváltódnak, s érzed, hogy Ő mindig 
szeretett, bűnösként is, ezen meghatódsz, 
s utána még jobban, mikor megjön Tőle 
a válasz: Isten gyermeke lettél. Légy 20 
éves vagy 50, ha a pillanatnyi érzelmi 
fellángolásokat sutba dobod, s tudatosan, 
de nyitott szívvel Jézussal jársz, megtértél.

Vidákovics Gyöngyi

Táborértékelő 
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„Szeptember végén”

Régóta vágytam már erre a vidékre, a 
Partium azon katlanába amely a termé-
szet csodáján kívül szellemi és kulturá-
lis adottságaival egyaránt elvarázsolja 
az ide érkező turistákat. Utunkra áldást 
kérve Dr. Ötvös Lász-
ló nyugdíjas lelkipásztor 
testvérünk a buszon rövid 
áhítatot tartott /Máté 6,6/. 
Azokban a pillanatokban 
igyekeztem kizárni életem-
ből a külvilágot csendesen 
Istenre fi gyelve, s kérni Őt, 
hogy ismerettel gazdagod-
va tudjak a nap folyamán a 
látottaknak örülni.
A határon átkelve Nagy-
károly és Szatmárnémeti 
érintésével megérkeztünk Koltóra, ahol 
elénk tárult templomával, kastélyával az 
a regényes kis falu, ahol Petőfi  Sándor 
gróf Teleki Sándor jóvoltából közel két 
hónapot töltött feleségével, Szendrey Jú-
liával. A XIX. század egyik legnagyobb 
hatású magyar alkotója nászútja során 
1847. szeptember 9-től október 20-ig 
24 verssel gazdagította költészetünket. 
Szeretetteljes idegenvezetőnk készsé-
gesen adta át mély tudását, s mi a Tele-
ki kastély erkélyéről fi gyeltük, vajon a 
köd felszáll-e a bércről, amelyről Petőfi  
Szeptember végén című versében olvas-
hatunk. A köd lassan felszállt, s elénk tá-
rult a máramarosi bércek vonulata – hó 
nélkül. Mi a hidegtől dideregve, mégis 
otthon érezve magunkat néztük végig a 
műemlékké nyilvánított kastély Teleki, 
Jókai, Petőfi  és Szendrey Júlia nevéhez 
fűződő emlékszobáit. A kastélykertben 

avagy múltidéző gyülekezeti kirándulás Koltóra és Nagybányára

megtekintettük a somfa árnyékában lévő 
kőasztalt, Petőfi  szobrát Júliával, Teleki, 
Bem, és Liszt Ferenc mellszobrát.
Ezt követően utunk Nagybányára veze-
tett. Az Ásványtani Múzeumban gyö-

nyörködtünk a természet 
formálta különféle kőze-
tekben, amelyek a közeli 
bányákból valók, így ezek-
nek a hegyeknek a geoló-
giáját és kincseit is megis-
mertük.
Majd a nagybányai festőis-
kola kiállítását tekintettük 
meg. A modern magyar 
festészetet elindító moz-
galom működésének, mely 
1896-ban a művésztelepen 

bontakozott ki, a második világháború 
vetett véget. Innen tovább haladva a re-
formátus templomhoz értünk, mely az 
óváros északi részén található, közel a 
Zazar folyóhoz. A Péchy Mihály tervei 
alapján készült épület Nagybánya legér-
tékesebb klasszicista műemléke. Az ott 
szolgáló lelkész házaspár által betekin-
tettünk a lelki és közösségi élet örömeibe 
és nehézségeibe.
Buszunkhoz sétálva gyönyörködtünk a 
széles terek nevezetes épületeiben, ame-
lyek egyikében Zrinyi Ilona is lakott. 
A várost átkaroló zöldellő hegyvonulat 
hangulatában csendesen elgondolkodva 
szálltunk fel buszunkra, s a csengeri va-
csora elfogyasztása után a késő esti órák-
ban érkeztünk Debrecenbe. Ezért szeret-
nék köszönetet mondani mindannyiónk 
nevében a szervezőknek.

Tóth Béláné
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Láthatatlan színház(azás) Nyírteleken

Másodjára adtuk elő a Matuzsálem ifi vel 
a Láthatatlan Színházas műsorunkat, idén 
Nyírteleken Szabó Pál és Szabóné Kovács 
Márta lelkészek, egykori ifivezetőink 
meghívására. Először 2012-ben a Nagy-
erdei gyülekezet többgenerációs nagytá-
borában adtuk elő nagy sikerrel.
Akkor még sokunk számára teljesen is-
meretlen volt ez a dolog, köztük nekem 
is, így igazán mi se tudtuk, hogy jól fog-e 
alakulni. Azonban a táborban, a próbák 
során kezdett összeállni, és a sokadik 
előadás után már rutinosan mozogtunk.
Az idei évben, a nyírteleki családi napon, 
nagy akadályt jelentett, hogy sokkal keve-
sebb emberrel kellett színpadra vinnünk, 
így: mindenkire háromszor több feladat 
hárult.
Az itthoni próbák többnyire kaotikusak 
voltak és nem is jelentünk meg rajtuk tel-
jes létszámban. Már-már így mindenkiben 
felmerülhetett a kérdés, hogy elő tudjuk-e 
adni úgy, hogy színvonalas is legyen.
Akik számára ismeretlen a Láthatatlan 
Színház leírom, hogy mit is takar. Egy 
bibliai történetet adunk elő úgy, hogy 
a résztvevő szeme be van kötve, és így 
vezetjük a teremben. Minden más érzék-
szervére hatunk (hangokkal, illatokkal, 
tapintással), és így mondjuk el a történetet. 
Mi mindkét alkalommal József történetét 
adtuk elő.
Eljött a nap. Korán reggel indultunk, meg-
érkeztünk fél 10 felé és egyből egy kiadós 
reggelivel vártak minket. Utána felmértük 
a termet, és be is rendeztük, minden kel-
léket a helyére tettünk, átbeszéltük, hogy 
fogjuk vezetni az embereket, (egyszer el 
is próbáltuk ember nélkül). Utána két 3 
fős csoporttal játszottuk el: Még apróbb 
hibák voltak, amiket ki kellett küszöbölni. 

Ezután részt vettünk az áhítaton, majd 
folytattuk tovább az előadást. Egyre 
jobban ment, mindenki tudta mi a dolga, 
már helyenként improvizáltunk is. Ezt 
követően fi nom ebéddel vártak minket és 
rengeteg féle süteménnyel kínáltak. Nehéz 
is volt utána tele hassal visszazökkenni 
a szerepünkbe, de szerencsére sikerült. 
Jó pár csoportot végigvezettünk és a nap 
folyamán az Európa Rádió is készített ve-
lünk egy interjút, hogy bepillanthassanak a 
kulisszák mögé. A résztvevők közül sokan 
könnyes szemmel, meghatódva jöttek ki a 
teremből. Ez egy pozitív visszajelzés volt 
nekünk is, hogy volt értelme annak, amit 
csinálunk. Reméljük egy olyan maradandó 
élményt adtunk a „nézőknek”, amit nem 
felejtenek el, és ami meg tudta érinteni a 
lelküket is. 

Csicsek Réka

Idei gyülekezeti évünkben a tanítványkép-
zésre szeretnénk nagyobb hansgsúlyt fek-
tetni. Ennek keretében az ifi sek számára 
képzést indítottunk havi rendszerességgel.

Tanítványképzés ifi seknek
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Bemutatkozik segédlelkészünk 

Néhány szót mondtam már ugyan ma-
gamról az augusztusi bemutatkozó szol-
gálatom alkalmával, de az idő rövidsége 
miatt túl sok információt nem tudtam 
megosztani a gyülekezettel.

1988. október 10-én láttam meg a napvi-
lágot Debrecenben. Édesanyám Bagoly 
Mária, aki a Tiszántúli Református Egy-
házkerület Püspöki Hivatalában dolgozik 
takarító, eljáró munkakörben. Édesapám 
Szilágyi János pedig a MÁV alkalmazottja 
és bakterként keresi kenyerét. Van egy 
húgom, őt Szilágyi Annamáriának hívják, 
és jelenleg a Debreceni Egyetemen tanul 
gazdasági menedzser szakon.

Óvodai éveim után az egykori Bányai 
Júlia Általános Iskolába jártam. Majd 
2003-ban felvételt nyertem a Debreceni 
Református Kollégium Gimnáziumába, 
ahol négy felejthetetlen évet töltöttem, 
és az osztályomban egy igazi közösségre 
találtam. 
Érettségi vizsgáim után 2007 augusztu-
sában lehetőségem nyílt Németországba 
utazni, hogy el tudjam kezdeni az önkéntes 

diakóniai évemet. Ez kezdetben nagyon 
nehéz időszak volt. Debrecen után egy 
nyüzsgő világvárosnak, Hamburgnak 
a ritmusába kellett belerázódnom. A 
helyzetemet tovább nehezítette, hogy 
kezdetben szinte egy szót sem beszéltem 
németül, valamint az, hogy teljesen egye-
dül éreztem magam az ismeretlenben. 
Így eléggé nehéz volt beilleszkednem. A 
munkavégzés is kétszer annyi energiámat 
emésztette fel az elején, mivel egy idősek 
otthonában dolgoztam ápolói munka-
körben, és nehezen tudtam megérteni a 
feladataimat. Hála Istennek 3-4 hónap 
után ezek a nehézségek eltűntek, és egy 
csodálatos évet tölthettem kint. Az ottani 
magyar egyesületnek, és a lelkipásztornak 
köszönhetően, havonta egy alkalommal 
magyar nyelvű református istentiszteleten 
is volt lehetőségem részt venni.

Miután hazaérkeztem 2008 augusztusának 
végén, izgalmakkal és várakozással telve 
vártam a szeptemberi szemeszter kezde-
tét a teológián, mivel Isten kegyelméből 
sikerült felvételt nyernem. 
Ez év júliusában kötöttem házasságot. 
Feleségemben, Szilágyi Bernadettben 
igaz társra találtam, aki a szolgálataimban 
is folyamatosan a segítségemre van. A 
sikeres kápláni szigorlatom után meg-
kaptam a kirendelésemet segédlelkészi 
évemre. Nagy örömmel és várakozással 
tekintettem, illetve tekintek folyamatosan 
az ezzel az évvel együtt járó új kihívásokra 
és szolgálatokra. 
Szabadidőmben szívesen olvasok, és ha 
tehetem, célba veszem a vízpartot és pe-
cázok egy kicsit, mert ennél jobban semmi 
nem tud kikapcsolni.

Szilágyi János
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Ifis évnyitó

Az ifi s évnyitón a tábor témáját folytat-
va „Tanítványozás” címmel tartottunk 
áhítatot, majd a közös játék után szeretet-
vendégségen vett részt több, mint 60 ifi s.

Új reformáció

Klaus Douglass tételeiből

Visszatérni a reformátori 
középpontba

1. Luther szándéka az volt, 
hogy az egyház üzenetét bib-
liai alapokra helyezze, külső 
formáját pedig kora színvo-
nalára emelje. Az egyház ez 
idő szerint olyan állapotban 
van, amely nem felel meg sem 
az egyik, sem a másik követel-
ménynek.

2. A reformáció nem a tizenha-
todik század eseménye, hanem 
ránk váró feladat.

3. Aki reformálni akarja az 
egyházat, annak a tartalom 
kérdéseivel kell kezdenie. 
Ezen a ponton azonban nem 
állhat meg.

4. Reformátoriak akkor lehe-
tünk, ha tovább építjük a re-
formátorok művét, nem pedig 
ha konzerváljuk.
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Dr. Kormos László emlékezete

Örömmel és elisme-
réssel értesültünk a 
közelmúltban arról, 
hogy Dr. Kormos 
Lászlónak, gyüleke-
zetünk korábbi lel-
készének posztumusz 
díszpolgári címet 
adományozott Ken-
deres önkormány-
zata. 

A nagytiszteletű úr 1919-1996-ig élt, 
gyülekezetünk élén 1973-1990-ig állt. 
A nagyerdei gyülekezetet megelőzően 
Kenderesen szolgált 1959-től 1973-ig. 
Felesége, Papp Ilona fi atalos, sziporkázó 
szellemével, intelligenciájával a mai napig 
elkápráztat bennünket.

Dr. Kormos László lelkészi szolgálata 
mellett levéltárosi munkát is végzett, a 
Tiszántúli Református Egyházkerületi Le-
véltár igazgatója, majd a Magyarországi 
Egyházi Levéltárosok Egyesületének első 
elnöke volt. Az egyesület 1998-ban Dr. 
Kormos László-díjat alapított és emlékpla-
kettet készíttetett, melyet Mózessy Egon 
Sándor ötvösművész alkotott a nagytisz-
teletű úr arcképével. A díj odaítéléséről 
minden évben az intézőbizottság dönt. 
Gyülekezetünk egykori vezetője számos 
kiváló tanulmány publikálásával is gazda-
gított bennünket.

Dr. Kormos Lászlóra sokan emlékezünk 
szeretettel és tisztelettel gyülekezetünk-
ben, méltán hordozza emlékezetében 
Kenderes és Debrecen.

Dr. Kálmánchey Márta

Vers

Rónay György:

HA ELJÖN 

Ha eljön majd éveid számadása,
és véletlen, betegség, háború
kiszólít e hol szép, hol iszonyú
vendégségből maradandóbb hazádba,

melyre gondolni sem kívánsz, hiába
költözött annyi veled egykorú
társad előtted át, hogy szomorú
példájuk intsen a megjobbulásra:

mi lesz akkor, ha hirtelen megáll
benned a vér, a lelkedet a halál
oszlásra érett burkából kirántja?

Tűnődtél rajta már: ha menni kell,
Gazdád silány sáfára, mit viszel 
mentségedül az elszámoltatásra?

Október 28-án az idősek délelőttjén Tóth-
Máthé Miklós Őseim a prédikátorok cím-
mel tartott előadást. Az alkalomra a város 
más gyülekezeteinek tagjait is meghívtuk.

Idősek délelőttje



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
22. évfolyam 11. szám                       Megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:         11738008-20012917
Gyülekezeti honlapunk címe:          www.refnagyerdo.hu

Információ

Gyülekezeti honlapunk címe, melyen a 
Szivárvány is megtalálható: 

www.refnagyerdo.hu

E-mail: refnagyerdo@gmail.com

Kórházlelkészek:
Kenézy Kórház – 511-777/1943
Klinika – 319-057
Európa Rádió  –  94,4 MHz

Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, 
és ígéret szerint örökösök. (Gal 3,29)

Imádkozzunk… meghitt és méltó 
készülésért a karácsonyra, betegekért.

Hírek

„Kulisszák mögött...”, ifi sek képzése 
lesz nov. 29-én, szombat de. 9-12  között.
Családi délután lesz november 30-án 
15 órától. Az alkalmon a hittanosok és 
családjuk vehetnek részt: áhítaton, adventi 
koszorú készítésen, teaházon.

   „Megy-é előbbre majdan fajzatom?”

Madách Imre: Az ember tragédiája
november 29. szombat, 17 óra – Nagyerdei református templom

Kiss Stúdió Színház – Nagyvárad
Az Úr hangja és Lucifer: Varga Vilmos

Ádám: Miske László
Éva: Fazakas Márton Erzsébet

Női szerepek: Kiss Törék Ildikó
Férfi  szerepek: Meleg Vilmos

Rendezte: Varga Vilmos 

A belépés díjtalan! Az előadás megrendezéséhez adományt elfogadunk!

                                                            „Mondottam ember: Küzdj, és bízva bízzál!”


