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Gondnoki köszöntő

„T e pedig fiam, Salamon, ismerd meg 
atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel 
és készséges lélekkel, mert megvizsgál az 
Úr minden szívet, és megis-
mer minden gondolatot és 
szándékot.” (1 Krón 28,9a)

Tisztelt Gyülekezet, kedves 
most konfirmált Testvé-
reim!
Szeretettel köszöntelek ben-
neteket gyülekezetünk és 
presbitériumunk nevében!
A Krónikák első könyvéből 
idézett igeszakaszban Dávid király Sala-
mont, a fi át arra kéri, hogy törekedjen arra, 
hogy megismerje Istent. Azaz tanuljon. 
Tanulmányozza az írásokat, figyeljen, 
járjon nyitott szemmel a világban, hogy 
érdeklődéssel hallgassa mások vélemé-
nyét, hiszen így lehet megismerni Isten 
természetét. 

Minden hívő ember kötelessége és egyút-
tal öröme is Isten megismerése, mivel 
csak így tudjuk képviselni Őt a világban.  
Jézus személyének megismerésével, a 
megváltással és a Szentlélek jelenlétével 
nekünk több adatott, mint Salamonnak.  
Csakis rajtunk múlik, hogy élünk-e ezzel 
a lehetőséggel, és bennünket gyarapít, 
erősít az, ha mindazt megértjük, amiket 
elénk hoz a Szentírás. Köszönet azért a 
reformereknek, a hitújítóknak, akik életük 
kockáztatásával is, de fontosnak tartották 
azt, hogy az igazság, a tiszta szó eljusson 
minden emberhez a Szentírás lapjairól. 
Egy nem olyan régi felmérés eredménye 
szerint Európában a keresztyén hívők 
közül nagyon kevesen olvassák rendsze-
resen a Bibliát. Alig van olyan hívő, aki-

nek bibliai személy lenne a példaképe. A 
bibliai történeteket a hívők jelentős része 
fi kciónak, egy letűnt kor anekdotáinak, 

a Biblia szereplőit pedig 
kitalált személyeknek tartja. 
Pedig mi ugyanazokat a 
helyzeteket éljük meg nap 
mint nap, ugyanolyan dönté-
sek előtt állunk, és ugyanúgy 
vívódunk a gondolatainkkal, 
mint a biblia Bármelyik 
szereplője.  
Ha olvasnánk, megismer-
nénk és tanulnánk a leírt 

mondatokból, akkor alkalmasak lehetnénk 
arra, hogy teljes szívvel és készséges lé-
lekkel szolgáljunk neki, Istennek, mert Ő 
megvizsgál minden szívet és megismer 
minden gondolatot és szándékot.

Kedves most konfi rmált Testvéreim!
Tanulni nem mindenkinek és nem mindig 
könnyű, és van olyan időszak például a 
tanév végén, amikor ünneprontás tanulás-
ról beszélni, de azt gondolom, hogy nem 
csak a jó papnak kell holtáig tanulni, mert 
a tanulás mindenkinek a javát szolgálja. 
Várunk benneteket az istentiszteletekre, 
a gyülekezeti rendezvényekre pl. a közeli 
Összetartozásunk napjára és a nyári gyü-
lekezeti többgenerációs táborunkba.
Nekem ma is sokat jelent az, hogy tu-
dom, hogy van kihez fordulnom itt, a 
gyülekezetben, ha az ige értelmezésével 
kapcsolatos kérdéseim vannak, vagy csak 
egyszerűen tanácsot szeretnék egy adott 
dologban. 
Mi készen állunk arra, hogy segítsünk. 
Éljetek hát ezzel!
Az Úr szeretete kísérjen benneteket!

Kerti Péter, gondnok
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Felnőtt konfi rmálók vallomásai 

Szeretett gyülekezet!
Hitvallásra készülvén úgy 
gondoltuk, hogy egyen-
kénti bemutatkozás helyett 
inkább összegyűjtött vallo-
másaink néhány részletét 
osztjuk meg veletek. 
„Én a református egyház-
ban találtam meg az életem-
hez a használati útmutatót.”
„Izgalmas és hasznos volt számomra a 
különböző korú, végzettségű, Istent kereső 
emberek társasága.”
„A Bibliaiskola vonzó módon tanított, 
s nem csak a hitről. Mégis minden az 
evangéliumról szólt, arról az örömhírről, 
amelyre érdemes odafi gyelni és komolyan 
venni.”
„Szeretnék ehhez a közösséghez, gyüle-
kezethez tartozni, emberileg jobbá válni, 
megtalálni az utat a békés mindennapi és 
családi élethez, és ebben segíthet nekem 
az Isten és ez a gyülekezet.” 
„Látom Lajos bácsi türelmét, ami szá-
momra elgondolkodtató, példaértékű.”
„Amikor az életem fordulóponthoz érke-
zett, Isten felé fordultam, és Ő segített, és 
hiszem, hogy mindig segít.”
„A Bibliaiskola segít megérteni és megvilá-
gítani a bibliai ismereteket, hozzáértő sze-
mélyek tudását tudjuk magunkba fogadni. 
Így kibővül a rálátásunk a Bibliára, a hitre 
és még egyes régmúlt eseményekre is.”
„A Bibliaiskola a hagyományos értelem-
ben vett iskolákkal ellentétben egy olyan 
iskola, melyet nem lehet soha elvégezni. 
A Bibliában életkortól, élethelyzettől füg-
gően mindig újat, illetve új iránymutatást 
találhat az ember, így a Biblia igazi meg-
ismerése egy egész életen át tartó tanulási 
folyamat.”

„A harmincas éveim végéig 
csak a nagyobb ünnepek 
alkalmából jártam temp-
lomba. Közeledve a negy-
venhez, ennél már többre 
vágytam. Valami, Valaki 
hiányzott az életemből. 
Akkoriban találkoztam egy 
igaz baráttal, aki ráterelt az 

élő hithez vezető útra, majd az ő közvetí-
tésével kerültem a Bibliaiskolába. Ebben 
a gyülekezetben szeretném a hitemet to-
vább erősíteni. Ehhez a következő lépés 
a konfi rmáció…”
„Nagyon időszerű a hitem megvallása. 
Több mint 20 éve bizonyosodtam meg 
arról, hogy az utam iránya jó. De az 
elmélyült – odafi gyelő – ismeretszerzés 
nem volt rendszeres és következetes. Pár 
éve a gyakorlati megerősítés elindult – az 
életem részévé vált: a vasárnapi isten-
tiszteletek, a Bibliaiskola, a Bibliakör 
mint „az olaj a parázsra”, úgy működött 
a hitem erősítésében. Félve döntöttem a 
konfi rmációm megfelelő idejéről, de úgy 
érzem, hogy itt és most kell megtennem 
azt, hogy hitemet megvalljam Isten és az 
emberek előtt!
„Szeretném veletek megosztani azt a meg-
győződésemet, hogy az életünk csodála-
tos, és élni jó, akkor is, ha ez néha teljesen 
másképp tűnik. Valamikor úgy éreztem, 
hogy én csak egy gyom vagyok, haszon-
talan gyom. De Isten segített megértenem, 
hogy lehetek értékes gyümölcsöt termő fa, 
és azt is megmutatta, hogyan lehetek azzá. 
Örökké tanulom. Mindannyiunknak van 
erre reménységünk a Krisztusban. Erről 
teszek ma hitvallást.”
„Bennem a Bibliaiskola rengeteg pozitív 
felismerést és megerősítést indított el. 
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Felnőtt konfi rmálók vallomásai 

Áldás

Sokszor éreztem azt, mintha benzinnel 
locsolná le valaki a bennem mélyen 
parázsló hamut, melyet eddig igen vas-
tagon beterített mindenféle rámrakódott 
gyerekkori, iskolai, munkahelyi és sajnos 
kevéssé keresztyén szülői neveltetés és 
értékrend. Érzem, hogy a lelkem folyama-
tosan megtisztul és felszabadul Istennek 
köszönhetően! Úgy gondolom, hogy sok 
mindent meg kell még tanulnunk a Biblia 
által, és tudom, hogy még nagyon sokat 
kell tennünk azért, hogy Isten munkája 
előbb vagy utóbb mindannyiunkban ki-
virágozzék!”
„Az a nap, amikor beléptem ide, forduló-
pont volt. Istenhez fordultam, és az első 
pillanattól éreztem, hogy Ő nem fordult 
el tőlem. Amióta közeledem Hozzá, az 
életem jó útra tért a mindennapi emberi 
létben is. Szeretnék a közösség tagja lenni, 
és ezen az úton is Istent szolgálni.”
„Életem során sokszor megtapasztaltam, 
hogy ha bajban vagy válságos helyzetben 
voltam, Isten kezet nyújtott. A Bibliaórá-
kon megtanultam, hogyan kell a Bibliát 
olvasni és értelmezni, az Istennek hitet 
tenni, hogy hiszek benne és hozzá akarok 
tartozni.” 
„A sorscsapások ellenére sosem fordultam 
el az Úrtól, de nem értettem, hogy miért 
kapom a sok csapást. Ténylegesen nem 
is érteni szerettem volna, hanem megta-
pasztalni az áldott, boldogabb életet, de 
mégis kemény évek következtek. Amikor 
a lányom évekkel ezelőtt konfi rmált, hálás 
voltam az Úrnak, és kértem, hogy erősítse 
bennem a hitet. Még sokat kell tanulnom, 
de szeretném megerősíteni döntésemet és 
bizonyságtételemet a gyülekezet előtt is.” 
Egy rövid imával hadd zárjuk e gondo-
latokat.

Teremtő, mennyei Édesatyánk, Te 
ismersz minket, ismertél már anyánk 
méhében, tudod, hogy sokfélék vagyunk, 
hála Neked ezért is. Egy dologban mégis 
azonosak lettünk, hogy feléd, hozzád tö-
rekszünk. Drága Jézus, az ének szavával 
kérünk: Amint vagyok – vak és szegény, 
Hogy kincset leljek benned én, S derüljön 
éjszakámra fény – fogadj el Jézusom! 
Ámen.

Detrich János és Ilus

Keresztelés

Fogadalom
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Köszöntés
Mennyei Urunk!

Hálát adunk Neked 
azért, hogy elvezé-
reltél minket a Te 
igaz ismeretedre. 
Hálát adunk azo-
kért, akik ezen az 
úton kézen fogva 

előbbre vittek bennünket. Köszönjük, 
hogy elfogadod bizonyságtételünket. 
Ma megvalljuk hitünket arról, hogy igazi 
és teljes élet egyedül Tebenned van.  
Kérünk Téged, segíts bennünket, hogy 
életünk kis és nagy dolgaiban, tetteinkkel 
és gondolatainkkal újra és újra bizony-
ságot tehessünk Beléd vetett hitünkről! 
Áldd meg a gyülekezet tagjait, és segítsd 
őket abban, hogy hűek maradjanak a Te 
tanításodhoz! Megváltó Urunk, Krisztu-
sunk nevében kérünk, hogy hallgasd meg 
imádságunkat! Ámen.

Hamzáné Kelemen Adrienn

a tavaly konfirmáltak nevében

Kedves most konfi rmáltak!

Örömmel köszön-
telek benneteket 
az Isten országába 
tartó vonat elmúlt 
évi felszállói ne-
vében.
Válaszokat keres-
tetek a tömören, 
lényegre törően 

megfogalmazott MIÉRT ÉLJEK? kérdés-
re, mely valójában megannyi személyes 
drámát takar. 
Gyarapodtatok Isten- és önismeretben, 
hitben, tapasztalatokban. 
Bejártatok egy utat a hit elismerésétől a 
személyes hit megvallásáig. 
Micsoda távolság van a kettő között! Jézus 
és az apostolok a hit világosságát hirdetik 
nekünk, de a kegyelem munkájára van 
szükség ahhoz, hogy ez a hit gyökeret 
eresszen a szívünkben, s a saját hitünkké 
váljon.

A Miért éljek? kérdésre választ találtatok, 
ezért álltok itt szépen felöltözve, emelke-
dett szívvel. 
Igazi ünneppé tettétek ezt a napot, hiszen 
nem elég az ajándékozó Isten és a hit 
ajándéka, az ünnephez Ti is kellettetek, 
akik elfogadják Isten ajándékát! 
Ez az ünnepélyes alkalom egyben a mi 
emlékezésünk is a saját útjainkra, ahogy 
Istenre találtunk, és a felismerésre, hogy 
nélküle csak hiábavalóság az életünk.
Köszönjük Istennek és nektek, hogy meg-
hoztátok a döntést, hogy a krisztusi úton 
társaink kívántok lenni. 

Konfirmált imádsága

Igeolvasás és imádság
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Ifinap Nagymacson

Ifi nap

Az út nemcsak az üdvösségre való készü-
lődést, áhítatos percek megélését vagy az 
Isten elfogadó szeretetébe való beleké-
nyelmesedést jelenti, hanem azt is, hogy 
Istennek célja van velem. 
Hogy én állok az Ő rendelkezésére, hogy 
felhasználjon ott, ahol szüksége van rám.
Isten tulajdonképpen munkatársává akar 
tenni, részesévé annak a munkának, amit 
ő akar elvégezni a családban, a gyüle-
kezetben, a munkahelyen vagy akár a 
világtörténelemben. 
Isten aktív eszközeivé kell  lennünk, ott, 
ahol élünk, azzal a talentummal, amely 
adatott, a mosolyunkkal vagy könnyeink-
kel, a hallgatásunkkal vagy szavainkkal…
A Róm 6,13-ban olyan szépen van meg-
fogalmazva: 
„Adjátok oda magatokat az Istennek, mint 
akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat 
is adjátok át az igazság fegyvereiként az 
Istennek.”
Ehhez nem erősnek, bátornak vagy szép 
szavúnak kell lenni, hanem elszántnak. 
Elszántnak Isten szolgálatára.
Kedves friss felszállók és régebbi útitár-
saink, jó utat kívánok mindannyiunknak!

Kozákné Tunyogi Andrea

A Debreceni Egyházmegye félévente 
szervez ifjúsági napot. Lehetőség szerint 
minden alkalommal másik gyülekezet 
ad otthont az ifi napnak. Idén tavasszal a 
Debrecen-Nagymacsi Egyházközségbe 
látogathattunk el.
Gyönyörű közösségi házban töltöttük a 
virágvasárnap előtti szombat délelőttöt. 
A remek hangulat garantált volt. Sok-sok 
fi atal, fi nom ételek, közös énektanulás és 
természetesen az előadás.
Rövid megnyitóbeszéd után a GPS dicső-
ítő zenekar szolgált. Rengeteg ismerős 
dal csendült fel, így tapsolva, nagy mo-
solygással szálltunk be az éneklésbe. Az 
igehirdetés két részből állt, Mikló István 
Boldizsár lelkipásztor szolgált. Kellék 
vagy kellek? – ez volt a téma. A két szót 
csak egy ékezet választja el egymástól, 
mégis döntő jelentősége van. Én Isten-
nek kellek vagy a világnak egy kelléke 
vagyok? A döntés a miénk: Isten Jézus 
halála által lehetőséget adott a kegyelem-
re, viszont mi, bűnös emberek elfordulunk 
tőle, és a világ kellékeivé leszünk. Keresz-
tyén létünkre nem szabad ezt hagynunk, 
keresnünk kell az Urat.
Rövid szünet és egy kis pogácsázás után 
folytatódott az előadás második fele, majd 
közös énekléssel zártuk az alkalmat. A he-
lyi gyülekezet tagjai lelkesen vendégeltek 
meg minket fi nom ebéddel, még egy kis 
focizásra, beszélgetésre is volt lehetőség. 
Csodásan éreztük magunkat.
Mind vittünk haza valamit. Van, aki egy 
kis igéskártyát, hűtőmágnest, de nagyon 
sokan lelki ajándékokat is kaptunk. Kö-
zelebb kerültünk Istenhez, érezhettük 
közelségét, és rájöttünk, hogy nem csak 
kelléknek vagyunk jók. 

Nemes Alexandra

Köszöntés…
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Szentlélek, jöjj!

Szentlélek, jöjj, úgy vár a lelkem Téged!
Gyújts fel szívem, oly sok, benne a vétek.
Cseréld fel erőddel erőtlenségem;
Jöjj és szentelj meg, csak ez a kérésem.

Szentlélek, jöjj, úgy vár a lelkem téged!
Oly sokat szeretnék megvallani néked,
Hogy mindennap gúzsbaköt ellenségem;
De szentelj meg mégis: ez a kérésem.

Szentlélek, jöjj, úgy vár a lelkem téged!
Segíts, hogy eszközöd lehessek néked.
Vezesse szent kezed minden lépésem;
Szentelj meg, Uram… és nincs több kérésem.

Tamaska Gyula

Megnyerő cselekedet által több lelket 
lehet megnyerni, 

mint megnyerő szavak által.
 (Spurgeon)

Élő reménység

„Teljesedjetek be Szentlélekkel! Ez a 
pünkösd. De hát ha valóban ezért volt 
pünkösd, hogyan lehetséges, hogy mégis 
olyan nagyon kevés érződik a hatásából?
Miért van akkor még a hívő emberek 
életében is annyi fáradtság, erőtlenség, 
megtorpanás? 
Egészen bizonyos, hogy nem az isteni 
erőműből fogyott ki az energia, hanem 
bennünk van valami hiba. 
Valahogy olyanformán lehet a Szent Lé-
lekkel is, mint annak idején Nóé galamb-
jával, amelyik teljesen üresen tért vissza a 
bárkába az első kibocsátás után, mert nem 
talált helyet, ahol letelepedhetett volna. 
Jegyezzük meg: Isten Lelkét nem hajlandó 
eltékozolni! 
Ezt a legdrágábbat nem adja akárkinek. 
Az elektromos magasfeszültséggel sem 
lehet meggondolatlanul bánni, az ilyen 
nagy energia mindig veszélyes. 
Hát még a mennyei árammal milyen nagy 
felelősségtudattal lehet csak járni, élni!... 
Nem elég egy-egy pünkösdi ünnepen 
áhítattal énekelni, hogy „Jővel, Szentlélek 
Úristen, Töltsd bé szíveinket épen...”
A Lélek jön, jönne, de csak ha megvan 
hozzá az előfeltétel a részünkről, készen 
lenni arra, hogy átvegye fölöttünk a teljes 
uralmat.”

Joó Sándor: Élő reménység c. kötetéből
Köszönjük!

 Köszönjük, hogy:

– egyházfenntartói járulékával,
– perselyes adományával,

– céladományával,
– önkéntes szolgálatával,

 részt vesz gyülekezetünk küldetésének 
teljesítésében.



Hírek

 Az egyik 1% átutalásához Református 
Egyházunk technikai száma: 0066.
 A másik 1% átutalásához a“Nagyerdei 
Egyházközségért” Alapítvány adószáma: 
18545269-1-09.

1% + 1%

„A hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt.” (Jak 5,15)

  Családi évzáró istentisztelet lesz a 
hittanosok és szüleik számára május 25-én, 
vasárnap délután 3 órától.
 Áldozócsütörtökön május 29-én délelőtt 
fél 11-kor lesz istentisztelet.
 Úrvacsora előkészítő istentiszteletek 
lesznek június 5-7 között 6 órától.
 Pünkösd vasárnap fél 9-kor és fél 11-kor 
lesz úrvacsorás istentisztelet.
 A kórus évzáró alkalma június 8-án, 
délután 5 órától lesz.
 Pünkösd másodnapján, június 9-én fél 
11-től lesz istentisztelet.

Imádkozzunk…

 egyházunk egységéért,
 a Szentlélek vezetésének elfogadásáért,
 vizsgázó diákokért,
 allergiásokért, időjárás változására érzéke-

nyekért.

Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség
4032 Debrecen, Bolyai u. 25. Tel.: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos, lelkipásztor
Nyomda: Litográfi a   Készült: 1300 példányban
22. évfolyam 5. szám
www.refnagyerdo.hu

DEBRECEN

Áldott pünkösdi ünnepet kívánunk 
minden kedves olvasónknak!

a Szerkesztőség

NYOMTATVÁNY


