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

Személyes ambíció vagy elhívás?
Szolgáljatok az Úrnak örömmel 12. rész
Krisztuskövető segítséget a Méliusz Juhász Péter Könyvéletünk legizgal- tár egyik könyvtárosától, az iﬁsek jöttek,
masabb kérdései beragasztották a sarkokat, Győriné Edit
közé tartozik, felajánlotta, hogy megcsinálja az adatbáhogy hogyan is- zist, megkaptam a templom bejáratánál
merjük fel Isten a régi irodát, két saját könyvszekrénnyel
vezetését, elhí- berendeztük, és 2011 decemberében megvását az életünk- nyitottuk a könyvtárat.
ben. Utólag már A könyvajánlók és plakátok készítése,
látom, hogy az az adatbázis karbantartása, új könyvek
én életemben az elhívás egy könyvvel kez- beszerzése mellett a vasárnaponkénti
dődött. Rick Warren Céltudatos élet című nyitvatartás elég nagy terhet jelentett, de
könyvének hatására kezdtem el keresni, ekkor újabb csoda történt, önként jelentkemi Isten célja az életemmel. Így indult zett könyvtárosnak Madar Icus, Murvainé
el az az éveken át tartó folyamat, amely Istvánné Ilike és Fekete Csabáné Klárika,
végül kikormányozta életemet a megelé- akik lelkesen és lelkiismeretesen végezték
gedett keresztyén mindennapok langyos ezt a munkát. Klárika „nyugdíjba vonulávizeiről. A DRHE Teológiai Minor kép- sával” Filep Erika lett a segítőm.
zését elvégezve, végül egy bokatöréssel Visszatekintve három dolog igazolja, hogy
hozott az Úr Isten abba a helyzetbe, hogy ez a könyvtár az Úr projektje: 1) Isten
mást nem tudván csinálni a keresztyén kimozdított a komfortzónámból, mikor
könyvkiadók kínálatát böngésztem a útra indított. 2) Előttem járt, megoldotta a
neten, ekkor született meg a gyülekezeti problémákat, amiket én nem tudtam volna.
könyvtár gondolata.
3) Az olvasók visszajelzései igazolják,
Milyen kiváltságos korban élünk, hogy hogy ezen könyvek olvasásával valóban
a legkiválóbb keresztyén gondolkodók építhetjük Isten országát, erősíthetjük
könyvei magyar fordításban elérhetők! gyülekezetünket. Hálás vagyok Istennek,
Akik ezeket olvassák, erősödhetnek hi- hogy benne vagyok a tervében, hogy
tükben, épülhetnek lélekben, támogatást, használja az életemet.
bátorítást, megoldásokat kaphatnának
Kertiné Rózsa Anikó
problémáikban, válaszokat kérdéseikre.
Vagyis érdemes lenne ezeket összegyűjteni, és egy könyvtár formájában a gyülekezet rendelkezésére bocsájtani.
Megkerestem a gyülekezetben egy-két
könyvtárost, de nem vállalták a könyvtár létrehozását, talán túl sokat tudtak a
munka nehézségeiről. Így hát a tudatlanok optimizmusával vágtam bele a
gyülekezeti könyvtár kialakításába. Az
Úr előttem járt, segített. Kaptam szakmai

2

Az irat- és könyvterjesztési szolgálat bemutatása
Szolgáljatok az Úrnak örömmel 13. rész
Nagy örömömre szolgált, hogy az új
református énekeskönyvet már tavaly
októberben árusítani tudtam.
Ez a szolgálat állandó feladatot igényel,
hiszen ﬁgyelemmel kell kísérni az újonnan megjelent könyveket. Ezért hetente
böngészek az interneten, illetve telefonon
beszélek a kiadókkal, ezeket otthonról
intézem. Természetesen ismernem kell az
egyes könyvek tartalmát, hogy ajánlani
tudjam azokat az érdeklődőknek. A könyvek keresése, olvasása nekem is hasznos,
hiszen engem is tanít, épít, erősít.
Mivel kicsi a rendelkezésre álló hely, így
nem tudok mindent megmutatni.
A szolgálatomat akkor érzem hasznosnak,
ha van vásárlóm, mert ez azt bizonyítja,
hogy van érdeklődés az általam kínált
könyvek iránt.
Csökkent a forgalom – de nem az olvasási kedv – mióta a gyülekezeti könyvtár
Édesanyám, Pécskai Zoltánné Éva 1978- megnyílt, és az interneten is sok minden
ban kezdte el az iratterjesztést az akkori megtalálható. Továbbá, nem kedvez az
lelkész, Kormos László támogatásával.
sem, hogy nagyon megdrágultak a könyA könyveket a Református Könyvesbolt- vek, így a Biblia is.
ban szerezte be. A kínálathoz tartoznak még A közeljövőben szeretném az új énekesa képeslapok, igés kártyák és naptárak is. könyvből készülő CD-t is forgalmazni,
Idővel ezt a szolgálatot korára való te- ami iránt már többen érdeklődtek. Szolkintettel én vettem át. A feladat nem állt gálatom végzéséhez Isten ad erőt.
távolt tőlem, mivel abban az időben a
Bíró Istvánné
Református Kollégium Nagykönyvtárában dolgoztam, ahol szintén kapcsolatban
voltam a könyvekkel.
A teljes Írás Istentől ihletett, és
A könyvárusítás az év minden vasárnapján
hasznos a tanításra, a feddésre,
reggel 8-kor a kipakolással kezdődik, és
a megjobbításra, az igazságban
délben a könyvek elpakolásával ér véget.
való nevelésre, hogy az Isten
Így mindkét istentisztelet látogatói számáembere tökéletes és minden jó
ra elérhetőek a nyomdatermékek.
Igyekszem beszerezni minden új kiadcselekedetre felkészített legyen.
ványt. Az a célom, hogy a választékom
(2Tim 3,16-17)
minél naprakészebb és bővebb legyen.
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A Pünkösd helye világunk történetében
Világunk történetét sokféle nézőpontból
írják. Minden elbeszélésnek van egy
adott nézőpontja, ahonnan fel lehet fűzni az eseményeket,
amik a választott
nézőpontból nézve
logikusnak, érthetőnek tűnnek. Az
események értelmezését azonban már a
kiindulópont jelentősen befolyásolja.
A rosszul megválasztott nézőpont
miatt a nagyon sokszor logikusnak tűnő
magyarázatok végül összedőlnek.
A Biblia számunkra olyan lehetőséget ad,
amivel megismerhetjük a világunk igaz
történetét. Olyan nézőpontba emel minket,
ahonnan biztos, hogy jól tudjuk értelmezni
világunkat, és így a sorsunkat is. A Biblia
világunk nagy történetét mondja el, mégpedig hat korszakra osztva azt.
Ezek a következők:
1. Teremtés – Isten megalapítja csodálatos
királyságát;
2. Bűneset – az ember fellázad Isten királyságában;
3. A helyreállítás megkezdése – Isten
Izraelt választja eszközül
4. Jézus Krisztus – a Király halálával és
feltámadásával helyreállítja a világot;
5. A győzelem meghirdetése – Isten népének küldetése;
6. A helyreállítás kiteljesedik – a Király
visszatér.

A megváltás mérföldkő a világunk életében; korszakhatár, de nem az utolsó, mert
még várunk a kiteljesedésre. A kereszthalál, feltámadás és
mennybemenetel
eseményétől kezdve
örömmel várhatjuk
Krisztus visszatérését. Pünkösd óta mi
már együtt ünnepelhetjük Jézust, aki a
világunkat teljesen
helyre fogja állítani.
Világunk az utolsó
előtti, ötödik korszakban van, amikor egy
közösségként van lehetőségünk hirdetni
a Király győzelmét. Jézus legyőzte a
bűnt, a halált. A Szentlélek által mi már
érezhetjük a megváltás megújító erejét, az
újjáteremtésből már most ízelítőt kapunk.
Pünkösdkor tehát egy új korszak kezdődött el, ami napjainkban is tart. Még
nyitott, le nem zárult időszak ez, aminek
nem tudjuk mikor lesz vége, de tudjuk,
hogy vége lesz, és Krisztus visszajön.
Pünkösdtől kezdve a Szentlélek egy
olyan közösségbe hív, amiben közösen
formálódhatunk, és közösen élhetjük meg
Isten megújító erejét. A bibliai beszámolók alapján tudjuk, hogy Istennek az a
terve, hogy minél többen részesüljenek
a Szentlélek megújító erejében, és hogy
Krisztussal és az Őt követőkkel közösségben legyenek.
Láthatjuk világunkat, személyes életünket. Nagy szükség van a megújulásra, és
arra is, hogy megfelelő irányba haladjunk.
Nekünk nagy lehetőségünk van: a Szentléleknek engedve Krisztust hirdethetjük!
Szabó Pál

Nem véletlen, hogy földgolyónk nagy részén az időszámítást, és így éveinket Jézus
Krisztushoz igazítjuk, hiszen az utolsó
meghatározó fordulópontot ő hozta el.
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A mennybe ment Jézus

A Lélek által eljött öröm

Uram, ha most onnan lenézel,
lásd: a lét most sincs tele mézzel,
hogy rengeteg bűn, kapzsiság van
e szüléstől nyögő világban.
Még nem mérték az igaz ember,
az az “igaz,” kinél a fegyver,
az akar “jót,” aki hatalmas,
a szegény, gyenge neve: hallgass!
… BÉKE?!… Öt kontinens rivallja
s a kapzsi ember meg se hallja,
sőt, a nevedben ölni készül,
s Te is, nem úr vagy már, de vádlott:
– így váltottad meg a világot?

Krisztus a Lélek által létünkbe költözik.
Létünk olyan, mint valami edény, amelyet
egyszer csak csordultig megtölt Isten:
Lelkét adja nekünk.
Budapesten a Kálvin téri templom hirdetőtáblájának a keretén, a négy oldalnak
megfelelően, négy ige van: Született
nektek Megtartó, Halálra adatott értünk,
Feltámadott az Úr, Isten az Ő Lelkét adta
nekünk. Ez a keret széthullana, ha egyetlen oldal hiányozna belőle. Keresztyén
életünk is ilyen. Ha csak arról tudunk,
hogy Jézus a földre érkezett, meghalt és
feltámadt; de nem tudunk arról a titokról,
hogy Lélek által is eljött, nem lehet örömünk Krisztusban, mert a Lélek az öröm
Lelke. Krisztus a Lélek által új csodát tesz
velünk. Amikor a tanítványok ezt átélték,
olyanok voltak, mint akik édes bortól
részegedtek meg. Nemcsak mások látták
őket olyanoknak, hanem olyanok is voltak, mert a Lélek egyszerre önmaguk fölé
emelte őket, saját lehetőségeik fölé, létük
így egy magasabb szinten valósult meg.
A Lélek eljövetelének csodája azt jelenti,
hogy az emberi élet templom lehet. Isten
titokzatos, örökkévaló, megfoghatatlan létét, amit a jeruzsálemi templomban véltek
megtalálni, az embernek adja.
Szathmáry Sándor

Engem nem tántorít el Tőled,
ha nem mindig látom erődet,
de száz ok, érv, kínos eset
szól napról napra ellened
s a gyenge hit megtántorul,
ha nem látja: Te vagy az Úr!
Uram, nem magamért esengek,
de százmillió ember szenved,
tetű, éhség, rabszolga-járom
gyötri őket. Ezeket szánom.
Mocsok, sötét odúk penésze
s börtönfenék… Ez sokak része.
Csontváz-anyák korcsokat szülnek
s mind átkozódva, sírva tűrnek,
szívük már robbanásig megtelt
atom-erejű gyűlölettel…
A szenvedők nevében kérlek,
add, hogy legyen élet az élet,
ne köss békét herék hadával:
a munkát övezd glóriával.
Nem kívánjuk, hogy Tündérország
legyen a Föld… Hadd hulljon orcánk
harmata – de legyen az ember
ember, nemes, szép küzdelemben.

Köszönjük, hogy:
– egyházfenntartói járulékával,
– adományával,
– önkéntes szolgálatával,
– perselypénzével
támogatta gyülekezetünk
sokrétű szolgálatát.
Számlaszámunk: 11738008-20012917

Tedd ujjongóbbá dalainkat,
ritkítsd meg sűrű sóhajunkat
s adj jó békét – ne majd a mennyben,
de a Földön is!… Ámen, ámen.

Bódás János
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Amikor a vesztes örül

Életképek

A debreceni strand langyos vizű medencéjében Ildikó lányom próbálgatja
élete első tempóit, én a partról ﬁgyelem a
próbálkozást, de Ildi egyszer csak elkezd
hisztizni: „Jaj, jaj, megfulladok Apukám,
húzzál ki.” A keményszívű apu ráordít
lányára: „Ildi, ha meg mersz fulladni, én
úgy megpofozlak, hogy holtad napjáig
emlegetni fogod. Ússzál ki szépen, hiszen
tudsz már úszni”. És Ildi ezek után partra
ér. Tapasztalata alapján nagyon félt az
apai pofontól.
Eltelik néhány évtized, és én reggelenként
a sátoraljaújhelyi medencében úszkálok.
Egyik reggel látom, hogy Ildi is itt úszkál. Rám szól: „Apu ússzunk versenyt”.
Elfogadom a kihívást, de látom, mintha
Ildi gyorsabban haladna mint én. Hát ezt
nem hagyhatom és mindenféle stílusban
háton, gyorsban, pillangóban rákapcsolok,
de reménytelenül, Ildi már partot ér és rám
vigyorog, majd kijelenti, hogy győztem.
Életemnek ez volt az a pillanata, amikor
örültem vesztességemnek.
És kaptam még egy tapasztalatot. Gyermekeinknek nagyobb az ilyen ajándék, mint
mondjuk egy autó.
Dr. Máthé György

Pályakarbantartás

Templomkert gondozása
Anyák napi köszöntés a családi istentisztelet
keretein belül.

Gyermekek anyák napi műsora a fél 11-es istentiszteleten
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Szentháromság

Alkalmaink
Mennybemenetel napi istentisztelet:
május 26. csütörtök 6 órától
Debreceni Református Napok (részletes
program a honlapunkon): május 26-28.
Hittanévzáró: május 29. vasárnap 3 órától az Átriumban
Úrvacsorai előkészítő: június 2-3. (csütörtök, péntek) este 6 órától
Fiatalok konﬁrmációja: június 4. szombat este 6 órától
Pünkösdvasárnap: úrvacsorás istentiszteletek fél 9 és fél 11 órától
Pünkösdhétfő: fél 11 órától istentisztelet
kereszteléssel
Összetartozásunk napja: június 19. vasárnap 9 órától istentisztelet két részben,
utána jelentkezés alapján közös ebéd

– Mi található leggyakrabban a református
templomok tornyán?
– A válasz viszonylag könnyű: gömb.
kakas/zászló, csillag.
– De mit szimbolizálnak ezek?
– A földgömb az Atya teremtő munkájára
utal.
A szélzászló vagy szélkakas Isten Lelkének láthatatlan, de valóságos erejére
emlékeztet.
A csillag pedig a Jézus születésekor
megjelenő betlehemi csillagra emlékeztet.
A Létavértesi Református Egyházközség
templomában április 30-án, szombaton
délután ünnepi istentiszteletet tartottak,
ahol lelkészi tisztjébe iktatták be Szabó
János lelkipásztort, aki 20 évvel ezelőtt
volt gyülekezetünk segédlelkésze.

Tehát templomtornyainkon gyakran
Szentháromság szimbólumot láthatunk.
Amikor feltekintünk, a Szentháromság
Isten csodálatos munkájára emlékeztető
toronydíszek segítsenek vagy bátorítsanak
a hitben.
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Anyák napi gyermekmsor a fél 9es ientiszteleten
Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség
4032 Debrecen, Bolyai u. 25. Tel.: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos, lelkipásztor
Nyomda: Litográfia
Készült: 1500 példányban
30. évfolyam 6. szám

www.refnagyerdo.hu
refnagyerdo@gmail.com

Áldott pünkösdi ünnepet kívánunk
minden kedves olvasónknak!
a Szerkesztőség
NYOMTATVÁNY

DEBRECEN

