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„A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít
majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.”
(Jn.14,26)

Felnőtt konfirmáció
Alsó sor (balról jobbra): Fehér Krisztina, Pongráczné Dr. Faragó Eszter, Barcsainé Bagaméry
Margit, Feketéné Kovács Kitti; Középső sor (balról jobbra): Herbák Zoltán, Kovács-Mázló
Fanni, Albertné Kertész Mónika, Hubicsák Zoltán; Felső sor (balról jobbra): Bak Nándor,
Püski Lajos lelkipásztor, Bene Szabolcs
„Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök.” 1Móz 9,13

Bemutatkozás – A Bibliaiskolától, konfirmálásig
2016 őszén
a hagyományoknak
megfelelően
ismét elindult
a Bibliaiskola
a Nagyerdei
Református
Egyházközségben.
A péntek esténként megrendezésre kerülő
alkalmak célja az volt, hogy átfogó képet
adjanak a Biblia tartalmáról, Istennek
az emberiség számára kinyilatkoztatott
törvényeiről, hatalmas szeretetéről, a
Szentírás üzenetéről. Mindezt Püski Lajos
tiszteletes előadásában hallgathattuk egy
kötetlen, ámde érdekfeszítő és elgondolkodtató programsorozat keretében.
A Bibliaiskola a gyülekezet felépítésében
a legalsó lépcsőfokok között foglal helyet,
ami azt jelenti, hogy az előadások letisztultak, érthetőek, s ennek megfelelően
nem teljesen részletekbe menőek. Így azok
az emberek is megérthették, akik korábban
nem rendelkeztek bibliai ismeretekkel.
Nem lehetett könnyű a Biblia lényegét
megragadni, összefoglalni és továbbadni, hiszen rettentő mennyiségű példázat,
történet, tanulság, útmutatás található a
Szentírásban, Lajos bácsi mégis sikeresen teljesítette ezt a feladatot, hiszen az
alkalmak során nemcsak elsajátíthattuk és
megérthettük a Biblia lényegét, de közben
egy csapattá is kovácsolódtunk.
A résztvevők között (számomra meglepő
módon) szinte valamennyi korcsoport
képviseltette magát. A ﬁatalabb látogatók
között többeknél is előfordult, hogy korábban nem jártak templomba, és a hitet
sem gyakorolták. Érdeklődésük bizonyos

élethelyzetek, vagy egy másik ember
hatására fordult a keresztyénség felé,
amelyben azonban a helyes életutat látták,
és szerették volna az alapoktól kezdeni a
megismerést. Mások önszántukból éreztek
késztetést arra, hogy keressék az élő Istent,
és szolgálatába álljanak. Természetesen
olyanok is képviseltették magukat, akik
hívő keresztyén családból származtak,
és életüket végigkísérte az Istenbe vetett
hit. Csoportunknak volt olyan tagja, aki
ﬁatal korában lelkes keresztyén volt, ám
házasságában eltávolodott az Úrtól, az
utóbbi években azonban ismét hiányolta
Istent az életéből, és igyekezett a Bibliaiskola alkalmain visszaidézni gyermekkori
élményeit. Olyan diák is jelen volt, akit
sajnos az életében elszenvedett tragédiák, veszteségek vezettek a csoportba, és
olyan is, aki közösségre vágyott, ahol más
hívőkkel közösen fejleszthette tudását.
Azt hiszem, mindannyiunk nevében kijelenthetem, hogy a Bibliaiskola nemcsak
elérte, de felül is múlta az általa kitűzött
célt. Az alkalmakon nemcsak tanulhattunk, de kérdéseinket is feltehettük, az
előadások színesek és változatosak voltak,
külön kiemelvén a példákat, amelyeket
Lajos bácsi a mai életre nézve hozott.
Ezek a példák sokkal közelibbé tették
számunkra a Biblia üzenetét, és más megvilágításba helyezték Isten munkásságát
az ember életében.
Külön öröm volt számunkra, hogy Lajos
bácsi lehetőséget adott személyes beszélgetésre is, ahol saját élményeinket
is megoszthattuk, saját kérdéseinkkel
is bővebben foglalkozhattunk. Sokunk
számára ez a beszélgetés sorsdöntő volt,
és megerősítette a gyülekezethez való
tartozás igényét.
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Bemutatkozás

Tavaly konfirmált köszöntése
Köszöntelek
benneteket,
kedves konﬁrmálók!
Tavaly virágvasárnap én
is itt ültem,
ahol most ti
és izgalommal, hálával
telt szívvel készültem a keresztelésre,
konﬁrmációra. A Bibliaiskola alkalmai
alatt sokat tanultam az életről, Isten kegyelméről.
Kérdezték utána tőlem, hogy változott-e
valami az életemben? Jelentett-e ez nekem
valamit. Erre a válaszom határozottan az,
hogy igen. Hiszen minőségileg más az élet
egyedül, mint Istennel. Lehet élni Isten
közelsége nélkül is, de az Ő közelségében
egészen más. Ezt értettem meg én is a
Bibliaiskola hetei alatt. Megértettem, hogy
Istennek fontosak vagyunk, azt akarja,
hogy mi boldogan éljünk, és ehhez még
használati útmutatót is küldött. Folyamatosan próbál kapcsolatba kerülni velünk,
szeretete körülvesz minket, kaput nyit a
hozzá vezető úton, nekünk csak el kell ezt
fogadnunk, be kell menni azon a kapun,
és akkor áldás lesz az életünkön.
A konﬁrmáció a ti hitbeli döntésetek, hogy
így hívjátok a mennyei Atyát az életetekbe. Egy kezdet, egy olyan élet kezdete,
ahol az Úr kegyelméből, egy összetartó
gyülekezet részeként meríthetünk erőt
mindennapi életünkhöz.
A Szentlélek ott munkálkodik mindnyájunkban, az Atyával való élő kapcsolatban megérthetjük azt, hogy terve van az
életünkkel, terve van mindenkivel. Így
aki hozzá fordul, annak segít, annak utat

Örömmel jelenthetem be, hogy az előadásokon részt vevő, még nem konﬁrmált
emberek mind jelentkeztek konﬁrmációra,
ami azt bizonyítja, hogy a Bibliaiskola
eredményes és élvezetes, és sikerrel továbbította a hallgatóság felé az élő Isten
üzenetének lényegét.
Külön öröm, hogy csoportunk tagjai a
Bibliaiskolán túl szeretnének más kiscsoportos alkalmakon is részt venni, gyarapítván a gyülekezetben végzett áldásos
munkájukat.
A csoport nevében hálával és köszönettel
tartozunk Püski Lajos lelkipásztornak és
a Nagyerdei Református Egyházközségnek, hogy lehetőségünk volt részt venni a
Bibliaiskola előadásain, hogy szeretettel
és odaadással tanította nekünk a Szentírás
üzenetét.
Bak Nándor

Keresztelés

Konfirmáló megáldása
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Tavaly konfirmált köszöntése Konfirmáló imádsága
Urunk!

mutat, bátorít. Felismerjük, hogy értelme,
célja van az életünknek. Sokan kérdezik,
hogyan lehetséges ez, hogy lehet beszélni
vele. Jézus erre azt mondta: „a Szentlélek,
akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe
juttat mindent, amit mondtam nektek.
Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek” (Jn 14. 26-27) Ezt a
békességet éreztem én is a konﬁrmációra
készülve a Bibliaiskola alkalmain.
Kívánom tehát mindannyitoknak, hogy
érezzétek jól magatokat a gyülekezetben,
növekedjetek a hitben, egymás és Isten
iránti szeretetben!
Peltekianné Cseke Otília

Hálás szívvel állunk ma előtted. Hálásak
vagyunk, hogy az idáig vezető út nehézségei, buktatói akadályai ellenére Te
soha nem mondtál le rólunk.
Mindig újra és újra kinyújtottad utánunk
a kezed. Akkor is, amikor még Neked
hátat fordítva éltük mindennapjainkat,
saját emberi önmegváltó kísérleteinkkel
próbáltunk megoldást találni bűneinkre
és akkor is, amikor már megnyitottuk
Neked a szívünket, de még kérdéseink,
kételyeink voltak, elakadtunk keresésed
közben.
Köszönjük, hogy különböző neveltetésünk, múltunk ellenére előtted egyformák vagyunk, és Te ugyanazzal a szeretettel fordulsz mindannyiónk felé.
Hálásak vagyunk a Bibliaiskolában megszerzett ismeretekért, a család, a barátok, a gyülekezet támogatásáért, melyek
mind hozzájárultak ahhoz, hogy végül
ma itt állhatunk, megvallhatjuk hitünket
és megerősíthetjük elköteleződésünket.
Kérünk, áldd meg lelkipásztorainkat,
akik által megismerhettük igédet és szereteted nagyságát.
Áldd meg a gyülekezetet. Add, hogy továbbra is egy nyitott, befogadó közösség
legyen, ahol szívesen látják a még keresőket, hogy egyszer majd ők is itt állhassanak és vallást tehessenek hitükről.
Urunk kérünk, segíts meg bennünket,
hogy ismeretben, hitben gyarapodva
megmaradhassunk a Te utadon, hasznos
tagjai lehessünk a gyülekezetnek, és mindennapi életünkben tetteinkkel is bizonyságot tehessünk beléd vetett hitünkről.
Ámen
Feketéné Kovács Kitti

Feketéné Kovács Kitti imádkozik

A bibliaiskolások csoportja
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Gondnoki köszöntő
„Aki szereti az életet, elveszti: aki pedig
gyűlöli az életet e világon, örök életre őrzi
meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem
kövessen: és ahol én vagyok, ott lesz az én
szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt
megbecsüli az Atya.” – olvashatók Jézus
szavai a földbe esett búzaszem példázatában, a János evangéliuma 12. részének
25-26. versében.
Tisztelt Gyülekezet, kedves most konﬁrmált Testvérek!

fel, vagy olyan helyzetekbe kerültem,
amelyekre nem voltak válaszaim, mindig
voltak a gyülekezetből, a bibliakörből testvérek, akik támogattak, megerősítették
a hitemet. Felbecsülhetetlen egy olyan
közösség tagjának lenni, ahol az értékrend
maga a Krisztus, és annak megjelenő
formája a szeretet.

Krisztus követése egy döntéssel kezdődik
annak, aki Őt akarja követni. Egyidejűleg
csak egy úton lehet járni. Tehát aki Őt
akarja követni, annak ott kell hagynia
minden más utat. Ez az ember életének
a legnagyobb döntése. Ezzel a döntéssel
nemcsak a bűneinket lehet és kell elhagyni, hanem mindenre nemet kell mondani,
amire Jézus nemet mond, és mindent
elfogadni, amit Ő kínál. Vagyis meg kell
tanulnunk engedelmeskedni.

Ezt ti is megtapasztalhatjátok, ha részt
vesztek a vasárnapi istentiszteleteken, a
bibliakör foglalkozásain, ha jelentkeztek
a gyülekezeti többgenerációs táborba,
ahol még bőven van hely, ha eljöttök a
gyülekezetünk rendezvényeire, amelyek
közül a legközelebbi egy különleges alkalom, az Összetartozásunk napja lesz. És
szeretettel hívunk és látunk benneteket
a gyülekezetünkben működő szolgálati
területeken. A szolgálat nemcsak a közösséget építi, hanem azt is, aki végzi.
Kérem az Urat, hogy mutasson utat nektek
is, és legyetek örömteli követe.
Az Urat követni nem elmélet, hanem napi
gyakorlat, valóságos történés. A keresztyén élet dinamikus, jellemzi a folyamatos
fejlődés, növekedés, haladás. Aki Krisztust követi (és csak az), oda érkezik meg,
ahova ő: megbecsüli az Atya (Jn 12,26).
Kert Péter

Jézus csak olyan útra akar hívni bennünket, amit Ő már megtett, amit előttünk
már végigjárt. Jézus az előttünk járásával
meg akarja mutatni azt, hogy miként lehet
ezen az úton előrehaladni. Ha Jézus nem
mutatná az utat a vezetése során, akkor
mi eltévednénk, újra és újra letérnénk a
helyes útról, és sohasem érkeznénk meg
a kitűzött célba. Jézus azonban úgy megy
előttünk, hogy eközben az együtthaladás
közösségét is biztosítja azoknak, akik
készek Őt követni.
Visszaemlékezve az útra, amelyet Isten
követésében, megismerésében eddig megtettem, ha kételyeim, kérdéseim merültek
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Imaséta vagy időutazás
A Nagyerdei Gyülekezet a Nagyhét
alkalmából olyan lehetőséget kínált a
gyülekezet tagjai számára, mely lehetővé tette a lelki elcsendesedést, hitünk
átgondolását, megélését és az időutazást
egyaránt. A gyülekezet néhány ﬁatal tagja
kreatív látványsétával
hívta életre Krisztus
földi életének utolsó
momentumait, melyek minden korosztály számára ismertek, mégis hihetetlen
erővel és érzelmi hatással lepték meg a
résztvevőket. Hogyan jellemezhetjük ezt
a bemutatót? Magányos. Interaktív. Szakrális. Profán. Elgondolkodtató.
Magányos, hiszen a séta lényege, hogy a
látogató önállóan, külső hatásoktól mentesen, csupán saját gondolataival, érzéseivel, kérdéseivel, válaszaival, azaz hitével
menjen végig a krisztusi úton. A magányt
mégsem lehet érzékelni, mert a kiállítás
tervezői gondoskodtak azokról az apró
részletekről, melyek segítségével nem
csupán Krisztus jelenlétét lehet érezni folyamatosan, hanem az Őt körülvevő embereket is. Félelmük, indulataik, szeretetük
megjelenik a szavakban, az írásokban, az
illatokban, a színekben és az ízekben. Ez
a fajta interaktivitás, mely napjainkban a
múzeumok kiállításaiban is egyre nagyobb
teret kap, segíti a látogatót, hogy beleélje
magát a kétezer évvel ezelőtti eseményekbe. Az interaktivitás egyik nagy előnye,
hogy bármilyen korosztály számára elérhetővé teszi a látottakat. A többféle inger,
a bibliai idézetek sokszínű megelevenítése
mind hozzájárul ahhoz, hogy a Nagyhét
eseményeit megértsük és megéljük. A

szakrális gondolatok, a tárgyak elhelyezése nyolc stációban valósult meg, melyeket profán díszletekkel és kellékekkel
keltettek életre a kiállítás megálmodói. A
látogató a virágvasárnapi örömmámor érzésének megtapasztalásával
kezdheti meg sétáját.
Hozsánna. A rockopera
dallama cseng még a
fülünkben, amikor belépünk az első szobába,
ahol megelevenedik az
utolsó vacsora. Illatok, ízek és imák. A
látogató egyre mélyebben átérzi Krisztus
és a tanítványok utolsó óráit. A harmadik
stáció a Gecsemáné kertet idézi meg számunkra. Érezzük a természetet. Madárcsivitelés és faágsusogás alatt hallgathatjuk
meg Jézus imáját, s mondhatjuk el mi is a
magunkét. Továbblépve zajos, erőszakos
támadás tanúi lehetünk. Krisztust elfogják,
s elhurcolják. Urunkat követve az ötödik
stációban átélhetjük az erőszak, a félelem
és az emberi tudatlanság legmélyebb pillanatait. Ezzel eljutunk a hatodik helyszínre,
mely Krisztus kereszthalálát mutatja be.
Állunk a kereszt előtt, s tudjuk, hogy nincs
vége, mégis nehéz továbblépni. A hetedik
teremben az üres sírbolt tárul elénk olyan
illatokkal, fényekkel és látvánnyal, hogy
már nincsenek kérdéseink. Csak válaszok.
Ezeket a válaszokat újragondolhatjuk a
nyolcadik helyszínen, ahol elcsendesedve,
Bibliát olvasva, magunkban elgondolkodva élhetjük át sétánk perceit, életünk éveit
és azt a két évezredet, mely során Krisztus
elkísért bennünket. Az imasétán résztvevőknek a séta azonban nem ért véget. Sőt,
néhányuknak talán épp most kezdődött el.
Németh Nóra Veronika
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Felszabadító közösségbe

Húsvét után

Akkor nem vagyunk többé magányosak, ha a gyülekezetben egyik a másikat
Krisztus módján elfogadja. A gyülekezet
akkor többé nem azoknak az összessége,
akiket az egyházi nyilvántartásban tagként
besoroltak. A gyülekezet emberek együttélésének új módja:
– hogy senki se legyen egyedül problémáival,
– hogy senkinek se kelljen a fogyatékosságait elrejteni, hogy ne legyenek kirekesztve olyanok, akiknek van mondanivalójuk
és mások, akiknek semmi mondanivalójuk
nincs,
– hogy az öregek, de a gyerekek se legyenek magukra hagyatva,
– hogy egyik a másikat akkor is elviselje,
ha kellemetlen, vagy nem egy véleményen
vannak,
– hogy végül egyik a másikat nyugton
hagyhassa akkor, amikor annak nyugalomra van szüksége.
Jünger Moltmann

HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek.
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.
Húsvét előtt… kihamvadott remények.
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”
Bús eltemetkezés az éjszakába.
De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!
Húsvét után… futni a hírrel frissen!
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után… új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!
Húsvét után… erő, diadal, élet!
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
Akik még mindig húsvét előtt élnek.
Túrmezei Erzsébet

Áldást kívánunk életükre!

Bertha Zoltán és Deák Ágnes
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„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!
A ti szelídségetek legyen ismert
minden ember előtt! Az Úr
közel! Semmiért se aggódjatok,
hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással
tárjátok fel kéréseiteket Isten
előtt; és Isten békessége, mely
minden értelmet meghalad,
meg fogja őrizni szíveteket és
gondolataitokat Krisztus Jézusban.” (Fil. 4, 4-7.)

„Megismerteted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel
a te orcád előtt.” (ApCsel 2, 28)

Hírek
 Összetartozásunk napja lesz május 21én, a délelőtti templomi rész után közös
ebéd, majd játék, foci, beszélgetés.
 Áldozócsütörtöki istentisztelet május

 Pünkösdvasárnapi úrvacsorás istentisztelet fél 9-kor és fél 11-kor lesz.
 Pünkösd másodnapján az istentisztelet
fél 11-kor lesz.

25-én délután 5-kor lesz.
 Családi istentiszteleti évzáró lesz május
28-án 3 órától.
 A 20 éve volt ('96-'97 évi ) bibliaiskolás
csoport találkozik május 28-án 4 órától.
 A hatodéves gyakornok vizsgaistentisztelete május 28-án lesz.
 Úrvacsora előkészítő istentiszteletek
lesznek június 1-3., (csüt.-szo.) 5 órától.
 Június 3-án, szombaton 5 órától fiatalok
konfirmációja.

Imádkozzunk…
 a testvéri közösség megéléséért.

Információ
Gyülekezeti honlapunk címe:
www.refnagyerdo.hu
E-mail: refnagyerdo@gmail.com

Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség
4032 Debrecen, Bolyai u. 25. Tel.: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos, lelkipásztor
Nyomda: Litográfia Készült: 1500 példányban
25. évfolyam 5. szám

www.refnagyerdo.hu

Áldott pünkösdi ünnepet kívánunk
minden kedves olvasónknak!
a Szerkesztőség
NYOMTATVÁNY

DEBRECEN

