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Bemutatkozás

Azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy 
mutassam be az itt ülő bibliaiskolások 
gondolatait. Tiszteletes úr megkért mind-
nyájunkat, hogy írjunk egy-két mondatot, 
úgynevezett gondolat töredékeket. Nos, 
meg kell, hogy mondjam, ez szinte sen-
kinek sem sikerült, mert sokan voltak, 
akik egész oldalt írtak. Ebből is látszik, 
mennyire sokat jelent nekünk, hogy itt 
lehetünk. Nem igazán lehet röviden el-
mondani ezt.

Sokunk konkrét elvárásokkal, kérdések-
kel ült be az első péntek esti alkalomra, 
de volt, aki nem is tudta mit is szeretne 
igazán. Sőt, volt, aki egyenesen félt attól, 
hogy vajon befogadják-e, vagy éppen 
attól, hogy túlzottan hiányos az igei isme-
rete. Hamar rájöhettünk azonban mindany-
nyian, hogy nincs mitől félni, mert nagyon 
kedves emberekkel ismerkedhettünk meg. 
„Nagyon színes és elfogadó, befogadó 
csoporttal találkoztam a Bibilaiskolában” 
– írja az egyik kedves tag. A csoport által 
láthattuk azt, hogy mások hogyan élik meg 
a hitüket, és hogy ez mi mindennel járhat 
együtt. Hamar megkedveltük egymást.

Hogyan is kerültünk ide? Sokunkat nem 
kereszteltek meg gyermekkorunkban. 
Minden szülőnek megvolt erre az oka. 
Volt, aki azt akarta, mi döntsünk erről. A 
vallásos neveltetés is sajnos elmaradt töb-
bünknél, de Isten mindenkit megszólított. 
Volt, akit egy kedves nagymama bibliai 
történetei által, egy jó barát javaslata, pél-
damutatása által. Sokan pedig azt éreztük, 
hogy valami hiányzik; hiányos a biblia-
ismeretünk, boldognak kellene lennünk 
mégsem vagyunk azok. Éreztük, hogy 
nincs minden rendben, hogy van hová 

növekednünk. „Azt gondoltam, egészen 
jó ember vagyok, hogy nálam minden 
jó mederben folyik. A Bibliaiskola alatt 
rájöttem, hogy nálam sok minden rossz 
vágányon haladt és hogy Jézussal nem is 
volt igazán kapcsolatom. Sőt… egyáltalán 
semmilyen kapcsolatom sem volt” – val-
lotta meg egy kedves tag.

A legtöbben csak hátrafelé tekintettünk 
sóbálványként a bűneinkre, és átkoztuk 
a múltat. Rájöttünk azonban, hogy éle-
tünkben már többször részesültünk Isten 
feltétel nélkül adott kegyelméből, amit 
korábban csak saját képességeinknek és 
a véletlennek tulajdonítottuk. 
„Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja 
meg magát, vegye fel a keresztjét, és kö-
vessen engem!” (Mk 8,34) 
Mostanra tudjuk, azért vagyunk itt, hogy 
Isten jelen legyen az életünkben. 
„A péntek esti Bibliaiskola minden, 
csak nem iskola. Elnevezése legalább 
annyira találó, mint amilyen távol áll a 
valóságtól.” – állapította meg az egyik 
tag, és ezzel mind egyet tudunk érteni. 
Sokan valóban úgy éreztük magunkat 
az első alkalmakon, mint bármelyik 
tanórán, továbbképzésen. Aztán szép 
lassan megértettük, hogy miért vagyunk 
itt. Megtanultunk imádkozni, énekelni, a 
Bibliát forgatni, legfőképpen pedig azt, 
hogy Isten mennyire szeret minket. Ezt 
eddig csak sejtettük, de mostanra kezdjük 
talán érteni is. 
„Isten kitartó szeretete elvezetett odáig, 
hogy számomra fontos legyen hitem nyil-
vános megvallása, és hogy tartozzak egy 
gyülekezethez” – írja egy kedves biblia-
iskolás. Sokunknak évtizedek kellettek 
ahhoz, hogy eljussunk ehhez a pillanathoz, 
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Gondnoki köszöntőBemutatkozás

hogy megkeresztelkedjünk és konfi rmál-
junk, de Ő várt ránk türelmesen, és nem 
rója fel a nélküle töltött éveket. Ez a ke-
gyelem. Ez az Ő végtelen szeretete, amire 
válaszolva vagyunk most itt.

Sok a miért, amikre nem mindig kap az 
ember pontos választ. A Bibliaiskola és 
előadásai nem teljesek, és nem is lehetnek 
azok. Csupán megmutatják az utat, amin 
elindulhatunk. 
Hogy miért református hit, és miért ez a 
gyülekezet? Ez az, amit nem lehet elma-
gyarázni, csak úgy, hogy „gyere és éld 
meg”! Éld meg azt, hogy pénteken (is) tele 
az átrium fi atalokkal, ahol odafi gyelnek a 
másikra és nem traktálják dogmákkal vagy 
szigorú regulákkal egymást. 
Jó megélni, hogy más alkalmakon, is-
tentiszteleteken, ismerős arcok tűnnek 
fel és egyedivé teszik azt a közösséget, 
amelyhez tartozni akarunk. Mert tartozni 
akarunk. Szükségünk van a gyülekezetre, 
szükségünk van Istenre. 
Hit, remény szeretet. Ezeket kaptuk, és 
ígérjük tovább is fogjuk adni! 
 Soli Deo Gloria! 

Halász Dániel

„Aki tehát vallást tesz rólam az emberek 
előtt, arról majd én is vallást teszek meny-
nyei Atyám előtt.” (Mt 10,32)

Tisztelt Gyülekezet, kedves most kon-
fi rmált testvéreim! 

A konfi rmáció szó jelentése: megerősítés. 
A konfi rmálók megerősítik Krisztushoz és 
a református egyházhoz, gyülekezethez 
való tartozásukat. A konfi rmandus szemé-
lyes vallástételt tesz, döntést hoz Krisztus, 
és az Ő egyháza mellett. A konfi rmáció 
olyan ünnepi alkalom, melyen Isten előtt 
ünnepélyesen megfogadjuk, hogy Jézus 
Krisztus követői és református egyházunk 
hűséges tagjai leszünk. Úgy, ahogy azt ti 
is tettétek néhány perccel ezelőtt. 
Életünk során, sőt egy nap alatt is több 
döntést hozunk. Fontosabb dolgokban, 
életünket, jövőnket meghatározó kérdé-
sekben vagy rutinból választunk kettő, 
vagy több esemény között. Határozha-
tunk úgy is, hogy majd később hozzuk 
meg döntésünket, vagy egyáltalán nem 
döntünk. 
Valamikor az elmúlt hetekben, talán 
az elmúlt évben, hoztatok egy döntést, 
amely hatással van, lesz az élet minden 
területére. Az az út amelyet mi is, a gyü-
lekezetben elő testvéreitek valamivel ré-
gebben választottunk az Úr követésében, 
megismerésében, sok dologra felnyitotta 
a szemünket, az elménket. Például arra, 
hogy mit jelent a nem emberi, de az Isten 
bölcsességének az ismeretében, a vezetése 
alatt meghozni a döntéseinket. Arra, hogy 
milyen erőt ad a közös imádság, hogy 
milyen örömet ad az Úrtól kapott szeretet 
átadása azoknak, akik támogatásra, segít-
ségre szorulnak. Vagy, hogyha bibliaórán 
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felismerjük, ráeszmélünk az adott Ige 
üzenetére, és mindegyikünk egyformán 
is érti azt. 
 A hívő ember életében is vannak olyan 
dolgok amelyeket szeretné, ha nem tör-
ténnének meg. Valaki azt mondta egyszer, 
hogy minden igazán hívő embert ér egy kis 
üldöztetés. Nem tudom mit jelent, ebben 
az esetben az, hogy kicsi, de azt igen, 
hogy mi, a gyülekezet készen állunk arra, 
hogy mindazt átadjuk, megosszuk veletek, 
amelyet mi is kaptunk az Úr követése so-
rán. Bizalommal fordulhattok hozzánk, a 
gyülekezet lelkészeihez, munkatársaihoz, 
tagjaihoz, ha kérdéseitek vannak akár az 
Ige megértésével kapcsolatban, akár az 
adott élethelyzetre vonatkozóan. Felbe-
csülhetetlen érték egy olyan közösség 
tagjának lenni, ahol az értékrend maga a 
Krisztus, és annak megjelenő formája a 
szeretet. Mindezt átélhetitek, megtapasz-
talhatjátok a vasárnapi istentiszteleteken, 
és az azt követő személyes beszélgetések-
ben. Úgy is, ha részt vesztek a gyülekezeti 
többgenerációs táborunkban, amelyen 
sokan több mint 10-szer, sőt vannak olyan 
testvéreink akik több mint 20 alkalommal 
voltak jelen. Várunk benneteket a  gyüle-
kezeti alkalmainkra, pl. az Összetartozá-
sunk napjára! Szeretettel hívunk és látunk 
benneteket a gyülekezetünkben működő 
különböző szolgálati területeken, amelyek 
akár egy alkalomhoz, pl. a hajléktalanok 
segítését szolgáló naphoz, vagy amely 
akár a hosszabb szolgálati lehetőséget adó 
közösségi tér karbantartásához köthető!
A szolgálat nemcsak a közösséget építi, 
hanem azt is, aki végzi azt.
Kérem az Urat, hogy mutasson utat nektek 
is, és legyetek örömteli követői! Az Urat 
követni nem elmélet, hanem napi gya-

Mennyei édes Atyánk!
Nagyon hálásak vagyunk, hogy elhívtál 
minket, és hogy elhoztál minket idáig. 
Köszönjük, hogy kegyelmedből megáll-
hatunk előtted ezen a napon. 
Hálásak vagyunk az elmúlt hónapokban 
történt lelki formálódásért, és a veled 
együtt megtett útért. 
Ezalatt az idő alatt sokféleképpen mu-
tattad meg magad nekünk, és tanítottál 
minket az élet  értelmére. 
Köszönjük, hogy mélységesen szeretsz 
minket és hogy jó terved van az életünkre 
nézve. 
Kérünk, hogy Szentlelked erejével to-
vábbra is légy jelen, és munkálkodj a mi 
életünkben! 
Segíts, hogy tudjunk hittel bízni a nehéz-
ségek idején is, és hálát adni az örömteli 
pillanatokért! 
Így kérünk áldást minden benned bízó 
ember életére! Jézus Krisztus nevében. 
Ámen

Szitha Kristóf áldást kérő imádsága

Imádság

korlat, valóságos történés. A keresztyén 
élet dinamikus. A folyamatos fejlődés, 
növekedés, haladás a jellemzője. Aki 
Krisztust követi (és csak az), oda érkezik 
meg, ahova ő: megbecsüli azt az Atya (Jn 
12,26).

„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az 
emberek előtt, hogy lássák jó cselekede-
teiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyá-
tokat.” (Mt 5,16)

Kerti Péter
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Tavaly konfirmált köszöntője

Tavaly, Virágvasárnap én is itt ültem 
Bibliaiskolás társaimmal, megilletődve 
és teljes szeretettel a szívemben. Egy na-
gyon vegyes csoport voltunk, fi ataltól az 
idősebbig, házasoktól az egyedülállókig 
nagyon sok nyitott szív találta meg azt az 
utat, amin ezentúl büszkén járhattok ti is.
Emlékszem, péntekenként az óra sem 
volt olyan pontos, mint ahogy Lajos bácsi 
bejött az ajtón, és azóta is megmosolygom 
a síneken elmenő vonatokat. Most már 
ti is megnyugodhattok, hogy az életetek 
nem vakvágányra tér. Régebben sokszor 
eszembe jutott, milyen szerencsések, akik 
úgy nőhettek fel, hogy Isten mindig is 
közel volt hozzájuk, hogy kisgyerekként 
már a hit fontos része volt életüknek. 
Utólag azonban tudom, hogy Isten mindig 
is közel volt mindannyiunkhoz, és közel 
van most is. Rájöttem, az elkeseredésem-
nek semmi alapja nincs, hálásnak kellene 
lennem azokért, akiket az Isten mellém 
terelt, akik hitet, szeretetet és útmutatást 
adtak számomra. Hogy gazdagabb lettem 
értékes emberekkel, kapcsolatokkal és 
tudással is. Isten mindig próbál minket 
a helyes út felé terelni, mindig vissza-
fogad, ha eltávolodunk, és mindig vár, 
hogy megtaláljuk. Ezért bárhogyan is 
jutottatok el, hogy hitvallást tehessetek, 
legyetek hálásak, és büszkék, mert ez egy 
csodálatos ajándék az életetekben! Megta-
pasztalhattátok Isten kegyelmét, és a mai 
napon a gyülekezet előtt hitvallást téve, 
egy közösség tagjaivá váltatok. Hiszen 
tudjuk, „a kereszténység nem magánügy, 
hanem a legszemélyesebb közügy.”
Zárásként, őszintén kívánom Nektek, hogy 
a gyülekezet tagjaivá és Krisztus követő-
ivé válva, legyetek fény mások számára, 
és vezesse életetek a hit és a szeretet!

Burai Sára

Életképek

Keresztelés

Áldás

Fogadalomtétel

Burai Sára köszönti a konfi rmálókat
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Pünkösd

„ …lángnyelvek jelentek meg előttük, 
amelyek szétoszlottak, és leszálltak mind-
egyikükre.” ApCsel 2,3

Mózes bokra lángolt, de nem égett el. 
Megszólalt az Úr, világosan, egyértelmű-
en, mégis, az érinthetetlen, a mindennél 
szentebb szólt onnan. 
Leoldott saru és zavart dadogás a kivá-
lasztott embertől, csak ez lehet a válasz. 
Ez a tűz nem a miénk, ez másik világ.

Az Illést elragadó szekér is lángolt. 
A mennyből jött, majd magával vitt valakit 
közülünk. 
Az a tűz arról beszélt, hogy egy másik 
világ nyílt meg, ismét csak egy időre. 
Elizeus pedig áll és néz, kiáltani próbál 
Istennek, túlkiáltani a tűzviharos mennyei 
szekeret, de nincs értelme. 
Ez a tűz nem a miénk, ez másik világ.
A pünkösdi tűz lángol és fentről érkezik. 
Mégsem éget, mégsem érinthetetlen, az 
emberre száll. 
Ugyanaz a szentség és hatalom, mégis 
mennyire más – a kereszt és feltámadás 
után! 
Szavak is vannak, itt is, de nem bizony-
talanság és magyarázkodás, nem viharba 
halt kiáltás, hanem mindenki számára 
érthető üzenet az élő Krisztusról, a min-
dennél közelebb jött Szentlélek belülről 
égő tüze által. 

Pünkösdkor megnyílt a menny, de nem 
elragadni jött minket, hanem hogy velünk 
maradjon, hogy szikrát gyújtson rajtunk 
keresztül. Mert ez a tűz a miénk, és átfor-
málja a világot, a mi világunkat.

Bella Péter 
(parókia.hu) 

Reviczky Gyula:

Pünkösd

Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szívek megnyílnak.

Hogy először tűnt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába’ támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a győzedelmes eszmét.

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed’
Ma is minden bánkódó szívének,
Hogy ki tévelyg kétségbe’, homályba’:
Világító sugaradat áldja.

Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világosítsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!

Piros pünkösd, szállj le a világra,
Taníts meg új nyelvre, új imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!
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 ♦ Május 26. vasárnap fél 11-es istentisz-

telet keretében lesz a kórus évadzáró 
szolgálata

 ♦ Május 26. du. 3 órakor családi délután 

hittanosoknak és szüleiknek

 ♦ Május 30. csütörtök mennybemenetel 
ünnepi istentisztelet este 6 órakor

 ♦ Összetartozásunk napja június 2-án de. 

9 órától két részes istentisztelettel, délben 

közös ebéd (melyre jelentkezés szükséges), 

délután tombola és közös játék a pályán.

 ♦ Június 6-7. csütörtök-péntek úrvacsorai 
előkészítő istentisztelet

 ♦ Június 8. szombat 6 óra fi atalok kon-
fi rmációja 

 ♦ Június 9. Pünkösdvasárnap fél 9-kor és 

fél 11-kor úrvacsorás istentisztelet 

 ♦ Június 10. Pünkösdhétfő fél 11-kor 

istentisztelet 

Hírek

KÖSZÖNJÜK, HOGY:

– EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉKÁVAL,
– PERSELYES ADOMÁNYÁVAL,

– CÉLADOMÁNYÁVAL
– ÖNKÉNTES SZOLGÁLATÁVAL,

RÉSZT VETT GYÜLEKEZETÜNK
KÜLDETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉBEN.

(PRESBITÉRIUM)

Információ

E-mail: refnagyerdo@gmail.com

Kórházlelkészek:   Kenézy Kórház – 511-

777/1943;  Klinika – 319-057

Európa Rádió  –  94,4 MHz

Köszönjük!

Anyák napi gyermekműsor a fél 9-es istentiszteleten

A Nagyerdei Egyházközségért Alapítvány minden kedves 
felajánlónak köszöni az 1%-os felajánlást, melyet az alapító okiratának 

megfelelően használt fel.
Kuratórium



Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség
4032 Debrecen, Bolyai u. 25. Tel.: (52) 410-811
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DEBRECEN

Áldott pünkösdi ünnepet kívánunk 
minden kedves olvasónknak!

a Szerkesztőség

NYOMTATVÁNY

Anyák napi gyermekműsor a fél 11-es istentiszteleten

„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fi ai.” 
(Róm 8,14)


