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Fiatalok konfi rmációja

„Aki csak hallja, az is mondja: »Jöjj!« Aki szomjazik, jöjjön! 
Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!” (Jel 22,17) 
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Konfirmáltak bemutatkozása

Az idén konfirmált fiatalok áprilisban 
szolgáltak istentiszteleten, ahol Kozák 
Johanna ezekkel a szavakkal mutatta be 
a csoportot:
Tavaly októbere óta 27-en, minden szom-
baton 3 órától Judit néni és két segítője 
– Püski Eszter és Vekerdi Jancsi – veze-
tésével beszélgetünk Isten Igéjéről. 
Az órákon eltérő módokon hallhatunk az 
evangéliumról. Kiscsoportos beszélgetés, 
filmvetítés, bibliaolvasás vagy éppen 
különféle játékok formájában keressük a 
választ hitünk és egyházunk legalapvetőbb 
kérdéseire.
A megszerzett tudásról egy vizsga keretén 
belül hamarosan számot is adunk.
Május 8-án pedig a konfi rmációs ünnep-
ség alkalmával Isten és a gyülekezet előtt 
vallást teszünk hitünkről.
Így Pünkösdkor, mint a gyülekezet új 
tagjai részt veszünk az úrvacsorai közös-
ségben is.

Ezen az alkalmon Nagy Boglárka imád-
kozott a csoportért:
Édes kedves Istenem,
köszönöm, hogy itt vagy nekem!
Hogy bátorítasz engemet,
öntöd belém a Lelket.
A nehéz helyzetekben 
megoldást adsz énnekem,
Ha rosszul érzem magamat, 
a te szavad gyógyulást ad.
Kérlek, édes Istenem,
segíts nekünk hitünkben,
hogy ne szakadjon meg a kapcsolat,
mely az életnek értelmet ad!
Kérlek, vigyázz életünkre
és a csodás szeretetre,
hogy soha el ne felejthessük
az Isten, a szent Atya örök. Ámen

Atyánk!

Köszönjük, hogy ezek a fi atalok miattad 
állhatnak ma itt. 
Köszönjük, hogy így egy közösség része 
vagyunk, köszönjük, hogy te kiválasztottál 
és elhívtál minket már a keresztségben is.
Csodálatos látni, hogy ezekben a fi atalok-
ban mekkora ajándékot is adtál nekünk.
Egyenként varázslatos személyiséggel 
áldottad meg őket. 
Kérünk téged, te tanítsd őket arra, hogy a 
világ számára áldássá legyenek. 
Segítsd őket, hogy ébredő hitük is növe-
kedhessen. 
És ezért kérünk téged mi is, szülők, 
keresztszülők, gyülekezeti tagok, hogy 
a Te Mennyei Országodba vezető úton 
továbbra is segíteni tudjuk őket. 
Érezzék otthon magukat a gyülekezetben, 
a táborban, hogy megtapasztalhassák, 
hogy milyen fantasztikus a te nagy csalá-
dodba tartozni. 
Áldd meg tehát őket egész életükben, 
hogy növekedjenek a bölcsességben a 
hitben, Jézus Krisztus megismerésében 
és a kegyelemben. 
A te fi ad nevéért hallgasd meg imánkat. 
Ámen!

Püski Eszter

Keresztelés
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Gondnoki köszöntő

„Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? 
Úgy hogy megtartja igédet.” Olvasható a 
Zsoltárok 119, 9-ben.  
Tisztelt Gyülekezet, kedves most kon-
fi rmált testvérek!
Nagyon hasznos és sok esetben előnyt je-
lent, ha az ember a megfelelő információk 
birtokában van egy ügy intézéséhez, vagy 
elegendő tudással rendelkezik a munkája 
elvégzéséhez, hogy a vizsgaidőszakról 
ne is beszéljünk. Olyan korban élünk, 
amikor a tudás és az információ birtoklása 
biztonságot ad, hatalmat jelent. Legalábbis 
sokan így gondolják.
Azt gondolom, a kérdés nem az, hogy a 
dolgok ismerete önmagában jó vagy rossz, 
hanem az, hogy az építő-e, hasznos-e a 
saját és mások életére nézve, és hogyha 
valóban jobbítják is a mások és a saját 
életemet, akkor élek-e ezzel, használom-e 
azokat. 
A Biblia olyan információk kifogyhatatlan 
tárháza, mely nemcsak, hogy eligazítást 
ad az élet sűrűjében, kritikus helyzetek-
ben vagy egy súlyos döntés előtt, hanem 
képessé tesz bennünket arra is, hogy élet-
szemléletünkön, megrögzött szokásainkon 
változtassunk, melyek mindennapjainkat 
átformálják.
A Szentírás sokkal több, mint egy könyv. 
Ahhoz, hogy értsük mondatai jelentését, 
közösségünk kell, hogy legyen Krisztus-
sal. Csak akkor válik tisztává az ige, ha 
mi is lélekben tiszták vagyunk.
Tehát a Biblia tanulmányozásának nem 
az a célja, hogy új kijelentéseket vagy új 
szabályokat kapjunk, hanem az, hogy élő 
kapcsolatunk legyen a szerzővel, Istennel.
Hitem megerősödésében kiemelt je-
lentőséggel bírnak a testvérekkel, a hit 
kérdéseiről folytatott beszélgetések. Gyü-

lekezetünk rendjében több olyan alkalom 
van, ahol hitünk megélését meg tudjuk 
osztani egymással, sokszor választ kapva 
olyan kérdésekre, amelyekre hosszú idő 
óta keressük a választ. 
Kedves fi atalok!
Számotokra is több olyan lehetőség van 
gyülekezetünkben, ahol egymás, a biblia-
kör-vezető, vagy tapasztaltabb testvérek 
segítségével együtt tehetitek meg az első 
lépéseket a hit útján. 
Az egyik ilyen alkalmunk a többgenerá-
ciós gyülekezeti tábor, ahová szeretettel 
várunk benneteket. A tábor egy hete alatt 
lehetőségetek lesz közelebbről megis-
merni közösségünket. Mindannyian, akik 
tagjai voltunk már a tábornak, sokadjára 
is úgy éljük meg, mint egy csodát, és úgy 
várunk a következőre, mint egy ajándékra. 
Azt szeretnénk, és azt támogatjuk, hogy 
ennek ti is részesei lehessetek. 
Várunk benneteket az istentiszteletekre, 
gyülekezetünk rendezvényeire, az ifjúsági 
alkalmakra. Ez utóbbiak megvalósításában 
segítséget jelent majd a közösségépítő tér, 
amelyet rövidesen használatba veszünk.
Mi itt, a gyülekezetben megtapasztaltuk 
az Úr áldását abban, hogy épülhetünk 
egymás hite által, feltehetünk egymásnak 
kérdéseket, mert tudjuk, hogy a válasz 
segítőkész és szeretetből jön.
Az Úr legyen veletek az úton, amelyen 
most elindultatok!

Kerti Péter
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Kirándulás Bodrogközbe

És elindultunk … A 42 fős, lelkes kirán-
duló gárda egy áhítat és egy éneklés után 
nekiindult a kitűzött célnak. Induláskor 
Istenhez fohászkodtunk, hozzá, neki éne-
keltünk … és meghallgatott.
Minden szabadban zaj-
ló esemény közös, 
rettegett félelme 
az időjárás. Ez 
nagyon barátság-
talanul alakult az 
utóbbi napokban, s bi-
zony április 29-én a balla-
góknak kellemetlen perceket, órákat 
szerzett. Hozzánk azonban kegyelmes 
volt az Úr. Szép napsütésben, amelyet 
időnként némi szélmozgás enyhített, jár-
tuk meg utunkat.
A meglátogatott nevezetességeket min-
denkinek látni kellene. A Bodrog-köz 
egy átlagos busszal, vonattal utazó-
nak nehezen megközelíthető, és szál-
lás nélkül nem is ússza meg az ember. 
De nekünk sikerült egy napba sűríteni 
több élményt!
Először Pácinban álltunk meg, az itt lát-
ható reneszánsz kastély 1581-ben készült 
el. Mai formáját többszöri átalakítás után 
érte el. A Mágóchy, majd az Alaghy csa-
lád után a Rákócziak birtokát gyarapítot-
ta. Mind a Mágóchyak, mind a Rákócziak 
támogatták Károli Gáspár bibliafordító 
munkásságát. Az 1980-as években re-
noválták az épületet és állították visz-
sza eredeti, XVI. századbeli formáját. 
Ezután visszafele mentünk az időben, 
Karcsán, a Bodrog-köz legszebb és leg-
régibb templomát néztük meg, amelyet a 
monda szerint tündérek építettek. Ez egy 
XII. századi templom, román stílusú, 
ma református templomként működik. 

A hely szelleme óhatatlanul egy dicséret 
eléneklését váltotta ki belőlünk. 
Következő állomásunk Karos volt, ahol 
a Honfoglalás Kori Látogató Központ-

ban kimerítő tájékoztatást 
kaptunk a látnivalókról. 

Az interaktív játé-
kok, a kiállítások, 
a hatalmas szabad-
téren elhelyezkedő 

jurták, egy birka-
nyáj és egy látványos 

íjászverseny segítségével 
személyesen is megtapasztalhattuk 

honfoglaló őseink életmódját, szokása-
it. Ugyanitt két feltárt honfoglaláskori 
temető kopjafái és a rajtuk elhelyezett 
feliratok is őseink iránti megbecsülést és 
tiszteletet váltottak ki belőlünk.
Utunk utolsó állomása a Sárospataki 
vár volt, amely a Rákócziak dicső korát 
mutatja be. Nem győztünk betelni a vár 
szépségeivel, a felidézett dicsőséges és 
fájdalmas emlékekkel: a Vöröstorony, a 
Lovagterem, a Sub Rosa szoba, Majtény, 
Rodostó. Az autóbuszban ismertetést hal-
lottunk a pataki református kollégiumról 
(hét évvel „öregebb” a miénknél), az ott 
tanult neves személyiségekről, s óha-
tatlanul kapcsolódtak a hallottak itt-ott 
Debrecenhez is (Rákóczi-harang, azo-
nosságok a két kollégium között, stb.).
Ezek után az élmények (és egy jó vacso-
ra) után testileg elfáradva, de érzelmileg 
felfrissülve érkeztünk haza 20.30 órára.
Köszönjük Istennek, hogy megőrzött az 
úton és hazavezérelt bennünket.
És köszönjük a szervezőknek az áldoza-
tos munkát és az alapos előkészítést. 
Lelkesen várjuk a következő, a 44. utat!

Török Zsuzsánna
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A kórus évzáró istentisztelete

Gyülekezeti kórusunk évzáró koncertjére 
egészen a tavalyi esztendeig pünkösdhöz 
kapcsolódva, valamikor a délutáni órákban 
került sor. Ezzel egyetlen probléma volt: 
a gyülekezetből csak azok jöttek el, akik 
valamilyen okból korábban is fi gyelemmel 
kísérték a kórus életét. Családtagok, bará-
tok, zeneszerető gyülekezeti tagok adták 
a koncertek látogatóinak zömét. Pedig 
minden jelenlévő egyetértett abban, hogy 
kórusunk megérdemli a nagyobb közösség 
fi gyelmét is. Ezért 2015-ben karnagyunk 
és a gyülekezet vezetése bátor döntést 
hozott. Az évzáró hangverseny vasárnapi 
istentiszteleti szolgálatként hangzott el. 
Így volt ez idén is, amikor a 2Pt 3,1-9 
alapján szólt a prédikáció. Ahogy a kó-
rus próbáin sok gyakorlás után hangzik 
együtt az ének, úgy ez a harmónia kell 
jellemző legyen a gyülekezeti életünkre 
is. A gyülekezeti énekkar a május 30-i 
fél tizenegyes istentiszteleten zenekari 
kísérettel és a józsai kórussal kiegészítve 
szolgált közöttünk. Minden túlzás nélkül 
állítható, hogy emlékezetes alkalom része-
sei lehettünk. Mitől vált olyan különleges-
sé? Talán a templomokban ritkán hallható 
minőségű zenekari kíséret tette azzá? Vagy 

karnagyunk, Nagy Csaba Zoltán osztatlan 
elismerést kiváltó hangszerelése, énekfel-
dolgozásai? A nagyerdei és józsai kórusok 
templomot betöltő hangzása? A kórus, a 
zenekar és a gyülekezet együttes éneklése, 
amely jól illusztrálta, hogy nem pusztán 
magas színvonalú koncert közönsége, ha-
nem Istent együtt magasztaló gyülekezet 
közössége vagyunk? Valószínűleg ezek 
mind hozzájárultak az alkalom varázsá-
hoz. De talán nincs is értelme megpró-
bálni magyarázgatni a csodát. Elég, ha 
hálásak vagyunk érte. Hálásak Istennek, 
aki erőt, kitartást adott a hétről hétre zajló 
énekkari próbákhoz. Hálásak zeneszerző 
karnagyunknak, Nagy Csabának, aki 
a magas színvonalú szakmai munkát 
mindig derűsen, jó hangulatban végezte, 
ezzel a kóruspróbák hangulatát is döntően 
meghatározta. Hálásak az énekeseknek, 
zenészeknek, akik mindannyian kivették 
részüket a közös munkából. És köszönjük 
gyülekezetünk vezetésének és tagjainak a 
kórusnak nyújtott sokféle támogatását. Én 
már sokakkal együtt nagyon várom, hogy 
a nyári szünetet követően újra hallgathas-
suk templomunkban kórusunkat. Hogy ez 
mikor lesz? Reméljük, minél hamarabb!

Hodossi Sándor
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Közép-Burgenland felfedezése két keréken

A túra előtti készülődés során aggódva 
fi gyeltem az időjárás jelentéseket, min-
denütt azt lehetett olvasni, hogy igencsak 
esős pünkösdi hosszú hétvége elé fogunk 
nézni. Előrelátóan betettem az esőkabátot 
is az úti csomagba, de utólag szerencsére 
feleslegesnek bizonyult az aggodalom, és 
sikerült egyetlen megázás nélkül az egész 
túrát végigtekerni. 
Mivel a munkám Budapesthez köt, én 
vonattal vágtam neki a 3 napos kalandnak. 
Egy kicsit tartottam tőle, hogy nem lesz 
egyszerű a biciklimet Fertőszentmiklósig 
elszállítani, de ahogyan az eső sem esett, 
ez is minden gond nélkül megoldódott. 
Kényelmes, alacsony padlós, új motor-
vonatokon péntek délután megérkeztem 
a célállomáshoz. Itt egyből nyeregbe pat-
tanva Zsira felé vettem az irányt, amit kb. 
25 kilométer megtétele után értem el. Már 
ezen az úton is ízelítőt kaptam a ránk váró 
táj szépségeiből, a fű csupa zöld volt, a 
háttérben látszottak a hegyek és gyönyörű, 
sárga repcemezők tették teljessé a képet. 
Mire megérkeztem a vendégházhoz, a 
csapat többi tagja már lázasan vizsgálgatta 
a bérelt kerékpárokat, sajnos szerelni való 
akadt rajtuk bőven, de szerencsére ez sem 
gördített akadályt a gondtalan túrázás 
elé, köszönhetően a lelkes és profi n sze-
relő kezeknek. Miután minden kerékpár 
menetkész állapotba került, egy rövid 
bemelegítő túrával kezdtük meg Közép-
Burgenland tájainak megismerését. A 
nagy utazás és a szokásosnál hidegebb 
idő ellenére nagyon jólesett az esti tekerés 
a hangulatos határ menti településeken 
keresztül, ahol szinte végig jól kiépített 
kerékpárút fogadott bennünket. 
Szombaton az előző napi élményeken fel-
buzdulva vágtunk neki az aznapi terv meg-

valósításának. Néhol egy kicsit emelkedős 
volt az út, de ezért bőséges kárpótlást 
nyújtott az erdőkkel, fás ligetekkel tarkí-
tott táj szépsége. Innen egy nagyon szép, 
rendezett horvát nemzetiségű falucskába, 
Fülesre ereszkedtünk le, ahonnan rövid 
pihenő és a szendvicsek elfogyasztása 
után újabb horvát falvacskákon keresztül 
visszaérkeztünk Zsirára. Itt már várt ránk 
az előre, bográcsban elkészített fi nom pör-
költ, ami az emelkedőknek köszönhetően 
és az úti szendvicsek ellenére el is fogyott. 
Ebéd után nagyon szépen kitisztult az idő, 
és a csapat Kőszeg felé vette az irányt. 
A lelkesebbek biciklivel vágtak neki az 
újabb kalandnak, míg voltak, akik az 
autót részesítették előnyben, ami utólag 
nem is bizonyult annyira rossz döntésnek 
az Alpokalja vidékén. Egy rövid kőszegi 
pihenő és várnézés után indultunk vissza 
a szállásra. 
Vasárnapi úti célunk egy igazi burgenlandi 
kisváros, Felsőpulya volt, ahova végig 
jól kitáblázott és jó minőségű bicikliúton 
jutottunk el. 
Felsőpulyán pünkösdvasárnap lévén 
szinte minden zárva volt, így egy rövid 
belvárosi sétát követően visszaindultunk 
Zsirára, ahol az előző naphoz hasonlóan, 
nagyon finoman elkészített ebéd várt 
minket. Szerencsére nemcsak testi, ha-
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…két keréken Pályázat zárása

nem lelki felfrissülésben is volt részünk, 
köszönhetően az étkezést követő úrva-
csorával egybekötött áhítatnak. Ennek 
befejeztével a csapat legkitartóbb tagjai 
egy utolsó tekerésre szánták el magukat 
Undra. Undot elhagyva az út, sárga rep-
cemezőkkel szegélyezve, Sopronhorpács 
felé vezetett, ahol egy gyönyörű román 
stílusban épült templom várt ránk. Ezután 
a szép élmény után még néhány telepü-
lésen keresztültekerve visszaérkeztünk a 
kiindulópontunkra, és jólesően pihentük 
ki az elmúlt napok fáradalmait. 

Szima Gergő

Presbitériumunk határozata alapján 2011. 
szeptember 15-én beadtuk az
Életút a párkereséstől a jól működő 
családig 
című pályázatot, és 2012. március 29-én 
tudtuk meg, hogy negyven millió forintot 
nyertünk. (TÁMOP-5.5.1.B-11/2)
Szerződést kötöttünk az irányító ható-
sággal (ESZA), majd az akkor érvényes 
közbeszerzési szabályok értelmében a 
hasonló típusú tevékenységeket össze-
vonva kellett meghirdetnünk a közbeszer-
zési eljárást és ezután, augusztus 28-án 
szerződtünk a nyertes budapesti DFT 
Hungária Kft.-vel. 
2012 április 15. és 2013 szeptember 15. 
között 16 féle programot valósítottunk 
meg, több mint 2000 órában és Debrecen 
lakosságából összesen mintegy 2300 fő 
részvételével. Sokak segítésére elsősorban 
a párkapcsolat, a házasság, a gyermekvál-
lalás és -nevelés, válás kapcsán felmerülő 
kérdéseket érintettük.
A pályázatot a vonatkozó törvényes rend 
szerint teljesítettük, és szabályosan doku-
mentáltuk.
2014 januárjában megtörtént a szokásos 
helyszíni ellenőrzés is, és mivel mindent 
rendben találtak, kifizették az utolsó 
részletet is. 
2016 április elején a pályázat hivatalos le-
zárásáról is értesítést kaptunk. A nevezett 
„azonosítószámmal nyilvántartott projekt-
je esetében a projekt lezárás előfeltételei 
maradéktalanul teljesültek, a projekt meg-
valósítási időszakának zárása az Egységes 
Monitoring Információs Rendszerben 
(EMIR) megtörtént.”
Gyülekezetünk a pályázat befejeződése 
után is folytatja segítő programjait.

Püski Lajos szakmai vezető

Hírek

 Vakációs gyermekhétre várjuk a 6-13 
éves hittanos gyerekeket július 4 - július 8. 
(hétfő - péntek) délelőttönként 9-12 óráig, 
magyar, angol és német nyelvű csoportokban.

 Ifi sek évzárója lesz június 25-én (szom-
bat) 16:30 órától.

Információ

Kórházlelkészek:   Kenézy Kórház – 511-
777/1943;  Klinika – 319-057
Európa Rádió  –  94,4 MHz

Szivárvány  –   a Debrecen-Nagyerdei Református 
Egyházközség hírlevele
4032 Debrecen, Bolyai u. 25.   Tel.: (52) 410-811
Felelős kiadó:  Püski Lajos
Nyomda:  Litográfi a         Készült 400 példányban
24. évfolyam 6. szám              Megjelenik havonta
Egyházközségünk számlasz.: 11738008-20012917
Gyül. honlapunk címe:       www.refnagyerdo.hu

E-mail: refnagyerdo@gmail.com
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