
A szeretet: 

szenvedély és döntés

Házasság hete
2016. február 18-21.

Én ........ esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes 
Szentháromság, egy, örök Isten, hogy ......... -t, akinek most 
Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem 
el őt/megyek hozzá, Isten törvénye szerint, feleségül.  
Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, 
vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem 
betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, 
holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem 
teljes életemben hűséges gondviselője/segítőtársa leszek. 

Isten engem úgy segítsen! Ámen!

   A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

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

A Krisztus-hívők egységéért tartott imahét 
anyagát idén a lettországi keresztyének 
állították össze. A hét üzenetét az „arra 
hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdes-
sük!” (1Pt 2,9) ige köré szervezték. 
A nyolc nap estéin mindig más templom-
ban gyülekeztünk össze, hogy énekben, 
imádságban magasztaljuk Urunkat, az ige-
hirdetés által jobban megértsük akaratát, 
gyakoroljuk a közösséget és könyörögjünk 
a hívő emberekért, gyülekezetekért, váro-
sunkért, nemzetünkért és az egész világért.
Kedd este gyülekezetünk lehetett a há-
zigazda. A szervezők ajánlása szerint, 
küldetésünket szimbolizálva az úrasztalán 
elhelyeztük a sót és az égő gyertyát. 
Az istentiszteleten zengett az ének, Pafkó 
Tamás baptista lelkész szólt a 133. zsol-
tárról, és Tóth Tamás református lelkész 
vezetésével gyülekezeti tagok vitték Isten 
elé imádságainkat. 
Az alkalom után mindenkit szeretetven-
dégségen láttunk vendégül. 
A Székely Pálma és Mózes Áron pres-
bitereink által mondott imádságokat az 
alábbiakban közöljük, hogy akik nem 
tudtak itt lenni, egy kicsit ők is bekapcso-
lódhassanak az egyhetes sorozatba.

Püski Lajos

Házasság Hete

A szeretet: 
szenvedély és döntés

2016. február 18-21.

Nagyerdei Református  Egyházközség  
(Bolyai u. 25.)

Febr. 18. csütörtök 17:45 - 19:30
Szenvedély és elkötelezettség – tűz 
és víz? 

A házasság kulisszatitkai 
Kovács Károly és Kata
Bizonyságtétel: Dr. Fazakas Gergely 
és Anna

Febr. 19. péntek 17:45 - 20:00
Házas-társas-játék meglepetésvendé-
gekkel – csak pároknak!

Dr. Hodossi Sándor és Éva

Febr. 20. szombat 10:00 - 12:00  
(gyermekvigyázás lesz)
Mit tegyünk, hogy ne váljunk? 

Előadó: Paksy Sándor

Febr. 20. szombat 17:00 - 19:00
Döntés szenvedéllyel  –  interaktív 
program 16-20 éveseknek

Péter-Szarka László és Zsófi 

Febr. 21. vasárnap 10:30
Lepecsételt szenvedély 

Istentisztelet – Püski Lajos és Judit 
Jubiláló házaspárok köszöntése

Mindenkit szeretettel várunk!

Nagyerdei Esték – Detrich János előadása
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Imaheti imádságok

Hálát adunk Urunk üdvözítő szeretete-
dért, mely minket hozzád kapcsol.
Hozzád kapcsolódunk a keresztség révén, 
amit a szüleinknek is köszönhetünk, az ő 
hitük lehetett számunkra az első példa. 
Általuk kaphattunk testvéreket.
Köszönjük, hogy kisgyermek korunktól 
velük gyakorolhatjuk a közösség áldásait.
Hálát adunk a hívők közösségéért, a gyü-
lekezetünkért.
Köszönjük a hit által tőled kapott test-
véreket, hogy nagyobb közösségben is 
példákat láthatunk, gyarapíthatjuk, gya-
korolhatjuk hitünket.
Köszönjük Urunk, hogy általad kapcso-
lódhatunk más gyülekezetekhez, keresz-
tyén közösségekhez. Ez ad nekünk erőt 
és bátorítást, biztos pontot az életünkben.
Ha hitünket tettekben is meg tudjuk 
élni, számtalan áldást kapunk, felemelő 
örömökben lehet részünk.
Nagy biztatás ez a világ számára is, hogy 
egyedül így érdemes élni, neked tetsző 
örvendező életet.
Adj Urunk erőt, hogy felül tudjunk emel-
kedni hétköznapi gondjainkon és a tőled 
kapott erővel tudjuk hirdetni az örömhírt, 
hogy minél többen tagjai lehessenek a 
keresztyének nagy közösségének.
Hálát adunk, hogy összeköt bennünket a 
Krisztusban kapott közös életünk.
Isten Szentlelke vezéreljen bennünket a 
hit útjain, mely legfőbb reménységünk.
Ahogy a zsoltár írja:
„Hálát adok Uram néked.
Teljes szívből áldlak téged a hívek gyü-
lekezetében.
Megvallom nagy dicsőséged.
És hirdetem dicséreted életemnek min-
den rendében.” Ámen 

Székely Pálma

Úr Jézus Krisztus! Bocsásd meg, hogy 
mi előítélettel vagyunk egymás iránt, és 
nem törekszünk a másik ember megérté-
sére, elfogadására. Te példát adtál nekünk 
a mások iránti szeretetre, mások elvise-
lésére. Amikor egymás mellett vagyunk 
gyülekezeti tagok, más-más felekezethez 
tartozók a különbözőségeinkkel, kérünk, 
könyörülj rajtunk, és Te munkáld bennünk 
az imahéten túlmutató, feltétel nélküli 
szeretetet.
Kérünk, építsd bennünk, közöttünk, 
Szentlelked által, az egységet a gyüleke-
zeti közösségben. Te irányíts minket, tégy 
nyitottá a másik felé, hogy kölcsönösen 
meggazdagodhassunk egymás hitével, 
látásával, hogy együtt dicsőíthessünk 
Téged. Segíts minket, hogy kitartóan 
törekedjünk a Benned való egységre, 
megmaradva a Te jelenlétedben.
Uram! A mi békességünk hamar elillan, 
elég egy konfl  iktus, váratlan esemény. 
Kérjük azt a békességet, ami Tőled való, 
amit Te ígértél Szentlelked munkájaként. 
Azt a békességet, amire szükségünk van 
egyénileg, családként, közösségként.
Kérünk, hogy meglássunk Téged, aki 
összekapcsolsz bennünket. Kérünk, tarts 
meg ebben az egységben, hogy meglát-
hasson a világ is a veled és egymással 
való szeretetben és közös örömben. És 
tégy minket nyitottá a még Tőled távol 
lévők megsegítésére, megértésére, meg-
szólítására.
Mennyei Édesatyánk! Áldd meg a szándé-
kunkat, felismerésünket, maradj bennünk, 
tanácsolj minket, hogy megmaradjunk 
mi is mindabban, amire most elvezettél, 
elvezetsz.
Ámen

Mózes Áron
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Nyilvánvaló előrehaladás

Szülőként szeretnénk, ha gyermekeink 
jól fejlődnének testileg, lelkileg egyaránt.  
Pedagógusként arra törekszünk, hogy 
diákjaink haladjanak a tanulásban és 
növekedjen tudásuk. Pszichológusként 
a személyiség fejlődése, épülése lehet 
célkitűzés. Mennyei Atyánk is azt sze-
retné, ha növekednénk hitünkben, belső 
emberünkben. Pál apostol arra biztatta 
Timóteust, hogy foglalkozzon az ige 
olvasásával, hirdetésével, tanításával, az 
elnyert kegyelmi ajándékokkal, hogy így 
olvassuk: „előrehaladásod nyilvánvaló 
legyen” (1Tim 4,15).

Magunkra vonatkoztatva az igét, mi se elé-
gedjünk meg azzal, hogy hitre jutottunk, 
hanem igyekezzünk haladni is ebben. A 
haladás sajnos nem mindig egyenesen 
felfelé ívelő, hanem harc, számolnunk 
kell hullámvölgyekkel és hullámhegyek-
kel egyaránt. Nem kell elkeserednünk a 
mélypontok vagy stagnálás idején sem, 
látván ezek szükségszerű realitását. 

Növekedésünkön munkálkodnánk, de ho-
gyan? A Biblia és tartalmas elemzések ta-
nulmányozásával, elmélkedéssel, imával, 
odaszánt idővel. Ahogy testünknek szük-
sége van ételre, italra, edzésre, úgy lel-
künknek, szellemünknek, pneumánknak 
is szüksége van táplálásra, gondozásra, 
nevelésre, növelésre.

Az előrehaladás gátja lehet a hátra-hátrate-
kintgetés. Múltbeli élményeink, hit nélküli 
életünk, a körülöttünk lévő világ nyomása 
elterelheti fi gyelmünket a valóban lénye-
gesről, és az elbizonytalanodás vissza-
kanyarodást is eredményezhet. Ha pedig 
oldalra pislogunk, és azt fi gyeljük, hogy 

mások mit tesznek, akkor valójában nem 
Jézusra nézünk, hanem embertársainkra. 
Pedig Ő azt mondta: „Kövess engem!”
Belső emberünk fejlődése nem öncélú, 
magunkra irányuló kell, hogy legyen, 
hanem szolgálja környezetünk és mások 
javát is. A Timóteushoz írt páli sorokat 
továbbolvasva erre találunk biztatást: 
„Legyen gondod önmagadra és a taní-
tásra, maradj meg ezek mellett, mert ha 
így cselekszel, megmented magadat is, 
hallgatóidat is” (1Tim 4,16).

Hitbeli fejlődésünknek különböző szintjei 
lehetnek.
Az első a szavak szintje. Keressük, hogy 
mit jelentenek a Biblia sorai, hogyan kell 
ezeket értelmezni. Ez az alap, de az ige 
fokozottabb elmélyedésre int: „A betű 
megöl, a Lélek pedig megelevenít” (2Kor 
3,6).
A második szint a moralitás szintje. Az, 
amikor azt keresem, hogy mit kell cse-
lekednem annak érdekében, hogy jobb 
ember legyek, hogyan tudom magamat 
csiszolgatni. Ez is hasznos lehet, de hama-
rosan csalódás következik, mert rájövünk, 
hogy igyekezetünk nagyon csekély hatás-
fokú. Pál apostol így önti szavakba erő-
feszítései kudarca miatt érzett fájdalmát: 
„Ó én nyomorult ember! Ki szabadít meg 
ebből a halálra ítélt testből?” A válasz: 
Jézus Krisztus. Az egyetlen lehetséges 
út: a kegyelem.
A harmadik szint az üzenet szintje. Az, 
amikor nemcsak Jézus ajándékait akarom 
beseperni, hanem igyekszem megismerni, 
befogadni Őt magát, vele járni, vele élni. 
Ez a lehetőség mindnyájunknak adatik. 
„Evezz a mélyre!” – bátorít Jézus. 

Dr. Kálmánchey Márta 
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Biblia képekben

“...mert ha gyermekei meglátják kezem 
munkáját, szentnek vallják nevemet.” 
(Ézsaiás 29,23)

A bibliaolvasó kalauz aznapra kijelölt 
igeszakaszának ez a verse segített nekünk 
abban, hogy a kiállított képekben mi is 
Isten munkáját 
lássuk meg. 
Ezen gondolatok 
fényében indul-
tunk útnak, és 
járahattuk körbe 
a világhírű festők 
bibliai témájú 
képeiből készült 
n a g y s z a b á s ú 
kiállítását, Bal-
mazújvároson. 
A szomszédos településre megérkezve 
először megismerkedtünk a város, és az 
ahhoz fűződő hírességek rövid, ám an-
nál érdekesebb történetével – Pozsonyi 
József, a Semsey Múzeum korábbi igaz-
gatója vezetésével. A főtéren tett sétánk 
után megérkeztünk a múzeumba, ahol 
ugyancsak részletes tájékoztatást kaptunk 
a Semsey kastély különös, évszázadokat 
átölelő múltjáról.
A tárlaton csaknem 200 alkotást tekint-
hettünk meg. Időben és stílusban halad-
hattunk: Martin Schongauer 15. századi 
rézmetszeteinek utánnyomatai, illetve a 
reneszánsz legnagyobb német festő-gra-
fi kusának, Dürernek a rézmetszetei után 
Dalí vegyes technikával készült alkotásai 
mellett Chagall és Otto Dix litográfi áit is 
megcsodálhattuk a kastélymúzeumban. 
Az alkotások elhelyezésének tematikája 
is a kronológián alapult. A kiállítás érde-
kes rálátást adott az Ó- és Újszövetségi 

történetekre, számomra leginkább Dalí, 
Chagall és Dix, a három 20. századi mű-
vész művei révén.
Ezek a munkák rálátást is adtak egyben, 
hogy miként fejlődött a nyugati művészet: 
ahogy időrendben haladtunk előre, úgy 
láthattuk a művészi technika folyamatos 

változását, ala-
kulását. Érdekes 
volt látni, hogy 
az egyes alkotók 
mennyire más-
ként  nyúlnak 
ugyanazokhoz 
az eszközökhöz, 
módszerekhez, 
hogyan alakít-
ják azokat a sa-
ját stílusoknak 

megfelelően: Dürer szálkásabb vonalai, 
Dalí provokáló, abszurd és szürreális 
művei, illetve Dix határozott vonalai 
különleges művészi élményt adtak szá-
munkra. Szintén izgalmas volt látni, hogy 
az egyes művészek mennyire másképpen 
interpretálják ugyanazt a bibliai narratívát, 
hogy ugyanazok a történetek mennyiben 
más értelmet nyernek az egyes alkotók 
értelmezéseitől függően. Továbbgondo-
lásra indítottak bennünket ezek a művek. 
Mindenesetre öröm volt látni, hogy milyen 
nagy hatással vannak a bibliai történetek 
ezekre a világhírű festőkre. Minden mű-
vész különböző módon, korát tükrözve 
értelmezte a Biblia világát, így az itt 
bemutatott anyagon keresztül fél évezred 
keresztyén érzelemvilágát, művészeti 
fejlődését ismerhettük meg.
Kirándulásunkat egy rövid, „buszos” vá-
rosnézéssel zártuk.

Péter-Szarka Zsófi a
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Életképek

Több, mint 100 gyülekezeti tag szolgálatainak köszönhetően kb. 250 adag kétfogásos ebédet 
osztottunk ki hajléktalanoknak.

Felnőtt ifi sek évzárása Szilveszteri játék

Ifi s farsang

Ifi s farsang
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Táborozzunk huszonegyedszer!

Legyünk együtt ismét közel 400-an, kicsik, 
hittanosok, ifi sek, fi atalok, családok, kö-
zépkorúak és idősebbek is, hogy együtt 
töltsünk el egy szép hetet!
●  Helyszín: Sátoraljaújhelyen a Várhegy 

Üdülő, mely a Zemplén keleti oldalán, 280 
méter magasságban található. 
● A hét célja, tartalma: hitbeli erősödés, 

gyülekezetépítés, lelki-testi felfrissülés. A 
délelőtti énektanulás és közös rövid beve-
zető után most is szeretnénk a kiscsoportos 
lelki beszélgetések meghittségét megtarta-
ni. Más programok pedig segítenék gyü-
lekezetünk különböző korosztályainak, 
rétegeinek egymás jobb megismerését. 
Délutánonként egyénileg vagy a spontán 
szerveződő csoportokban sport, játék, 
kézműves program, vetélkedő, strandolás 
a tábor  úszómedencéjében, a kápolnában 
elcsendesedés és kirándulás lehetséges. 
Esténként áhítat és közös éneklés lesz 
mindenkinek a városi templomban.
● Ideje: Július 11-17, a program kezde-

te: hétfő 15:30, a vége vasárnap 15:30.
● Az épületek közel vannak egymáshoz, 

és a táboron belül nincs szintkülönbség.
● Étkezés: Reggeli, ebéd, vacsora a tábor 

ebédlőjében lesz.
● Utazás: Indulás hétfőn 12:30 óra-

kor templomunktól, közvetlen külön 
buszokkal az üdülőig, vagy személy-
gépkocsikkal. Hazaérkezés a közvetlen 
külön buszokkal vasárnap este 18 órára 
templomunkhoz. 
● Elszállásolás: Az egyes számú pavilon 

tavaly óta többcsillagos szálloda lett, és 
idén a 2-es, 3-as pavilon közepe is zu-
hanyzós szobás lett!
● A hét költsége (szállás, étkezés, közös 

költség, üdülőhelyi díj): A különböző 
minőségű szállást betűkkel jelöljük:

A: 3 éves korig zuhanyzós szoba: ingyenes.
B – 3-12 éveseknek, zuhanyzós szobában, 
kedvezményesen: 29.000-Ft.
C – ifi seknek (18 év alatt) 4-8 ágyas, közös 
zuhanyzós szobák: 28.000-Ft.
D – egyetemistáknak hatágyas most már 
zuhanyzós szobák (kedvezményesen): 
34.000- Ft.
E – zuhanyzós 2-4 ágyas (pavilonok és 
Hotel) szobái: 38.000- Ft.
F – zuhanyzós, hőszigetelt, téglafalú, új 
ablakos 2-4 ágyas szobák: 41.000-Ft.
G – szállodában (az egyes számú pavilon, 
zuhanyzós, hőszigetelt szoba, franciaágy, 
minibár, légkondi, WIFI): 47.000-Ft/fő. 
A különböző szobákat jelentkezési sor-
rendben tudjuk feltölteni.
– Külön buszok díja: 4.500 Ft. (6 évtől)
● A most konfi rmálók 13.000 Ft missziói 

támogatást kapnak gyülekezetünktől. 
● Az üdülő Erzsébet utalványt elfogad.
●  A jelentkezőknek június 15-ig a díjból 

előlegként 15.000 Ft-ot, a többit pedig 
legkésőbb az indulás előtti hetekben itthon 
kell befi zetniük a lelkészi hivatalban. 
● Jelentkezni – a tábor előkészítésének 

segítése miatt – legkésőbb az indulás előtti 
szerda estig lehet.
● Aki anyagi gondok miatt nem tudna 

eljönni, kérjük, személyesen jelezze a 
lelkipásztoroknál, hogy próbáljunk egy 
kicsi segítséget szerezni és adni. 
● Akinek bőségesebb anyagi lehetősége 

van, és ezért hálás az Úrnak, a másokat 
segítő adományát juttassa el a lelkészi 
hivatalba. Ez a testvéri szeretet segített 
el tavaly is többeket a táborba. Reméljük, 
idén is így lesz!
Imádságos szívvel készüljünk mindannyi-
an, hogy megtapasztaljuk Urunk áldását és 
egymás szeretetét! Püski Lajos



Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele
4032 Debrecen, Bolyai u. 25.           Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos          Tördelés: Bene Lászlóné
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24. évfolyam 2. szám                         Megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:         11738008-20012917
Gyülekezeti honlapunk címe:          www.refnagyerdo.hu

„Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, 
megszabadított engem.” (Ézs 12,2)

Információ

Gyülekezeti honlapunk címe:
www.refnagyerdo.hu

E-mail: refnagyerdo@gmail.com
Kórházlelkészek:   Kenézy Kórház – 511-
777/1943;  Klinika – 319-057
Európa Rádió  –  94,4 MHz

Imádkozzunk…

 hajléktalanokért,  betegekért,  há-
zaspárokért.

Hírek

 Házasság Hete: A szeretet: szenvedély 
és döntés,  február 18-21. 
Részletes program belül.
 Február 28-án a fél 11-es istentiszteleten 
a konfi rmandusok is szolgálnak.
 Családi istentisztelet lesz február 28-án 
3 órától.

VAN, AKI BŐVEN OSZTOGAT,
MÉGIS GYARAPSZIK.

(Péld. 11,24.)

A „Nagyerdei Egyházközségért” 
alapítvány 

2015-ben is támogatta a sátoraljaúj-
helyi többgenerációs tábort.

Áldott legyen az Úr mindörökké!
(Zsolt 89,53.)

Az „1% + 1%” átutalásához
 a Magyarországi Református Egy-

ház technikai száma: 0066.
A “Nagyerdei Egyházközségért” 

alapítvány 
adószáma: 18545269-1-09.

    Györe Imre

Fohász
Hogy kedvük teljék
bennem az igazaknak,
add Uram, legyen
szívem gazdag asztag,
legyen vígasza
ezernyi gond s panasznak,
ütlegelője szüntelen a gaznak,
s mit magát csapdosva egyre áhít,
tedd, hogy elvigye néped
a fényesség kapujáig.


