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Ifjúsági konfirmáció – 2017

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

Bemutatkozás

Gondnoki köszöntő

A 2016- 2017- es évben, a gyülekezetben
új kihívások elé néztünk. Elérkeztünk
életünk abba a szakaszába, ahol mi dönthetjük el, hogy az egyház tagjai akarunk-e
lenni, majd döntésünket a fogadalomtétel
során meg is erősítjük.
Szeptember elején az első felkészítő óra
elkezdődött és mindenki nagyon izgatottan várta azt a napot, amikor fogadást
teszünk Istenbe vetett hitünkről. Az órák
során Judit néni, Eszter és Máté sok érdekes történetet mondott el Istenről. Sokat
beszélgettünk a Bibliáról, énekeltünk és
játszottunk. A csapat nagyon szépen öszszekovácsolódott. Én különösen élveztem
az órák kellemes légkörét, Eszter és Máté
lelkesedése és a többiek eltökéltsége példaként szolgált számomra. Tudásunkról
gyakran számot adtunk feleletek és dolgozatok formájában.
A fogadalomtétel után mindannyiunk szívét boldogság töltötte el, hiszen most már
mi is a gyülekezet hivatalos tagjai lettünk.
Reméljük, hogy Isten segítségével eleget
teszünk a fogadalomtételben elhangzott
szavaknak is. Ezért imádkozunk Istenünkhöz, hiszen egyedül erre nem lennénk
képesek.
Szívből köszönjük a konfirmandusok
nevében Judit néninek, Eszternek és Máténak a felkészítést és oktatást, és hogy
annyit törődtek velünk! Köszönjük a gyülekezet segítségét. Köszönjük szüleinknek
hogy a helyes úton terelgettek bennünket.
Istennek hálával tartozunk, hogy támogatott minket, és az órák során tudtunkra
adta, rá számíthatunk apró-cseprő ügyeinkben, de nagy problémáinkban is.
Vigyázó szeretetére bízzuk magunkat
egész életünkben!
Kovács Réka Sára

„…és ne igazodjatok e világhoz, hanem
változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten
akarata, mi az ami jó, ami neki tetsző és
tökéletes.” (Róm 12,2)
Tisztelt gyülekezet, kedves most konﬁrmált ﬁatalok!
Sosem volt könnyű, most sem, a világban
végbemenő folyamatokban tisztán látni.
Az életünk fontos, vagy akár mindennapi
döntéseit jól meghozni. Döntéseinket
nagymértékben meghatározza a neveltetésünk, a tanulmányaink, a tapasztalataink,
a környezetünk, az, hogy hogyan vagyunk
szocializálva, mondják a szociológusok
és a pszichológiában jártas szakemberek.
Nekünk, Krisztusban hívő embereknek
viszont egy olyan szilárd alapunk van,
amelyre életet, életeket lehet építeni,
amelynek támogatásával közösségeket
lehet létrehozni.
Viszont mint mindennek, a hitünknek is
karbantartásra, megújításra van szüksége
nap mint nap. Hitünk megújításához nem
kell várnunk a soron következő szervezett rendezvényre (ez is erősíthet), elég
ha segítünk a másikon, ha időt szánunk
a Szentírás olvasására, az abban írtak értelmezésére, és ha egy átlagos nap után el
tudunk csendesedni. Ilyenkor esélyt adunk
magunknak, hogy meghalljuk Urunk
szavát, megérezzük szeretetét, megértsük
gondviselését. Amilyen az alap olyan a
felépítmény, amilyen a hitünk olyan a
személyiségünk, az életünk.
Hiszem azt, hogy a Krisztusba vetett hit
jóval több annál, mint csak az élet fontos
kérdéseiben helytállni. Hiszem, hogy az
ígéret, amelyet a mi Urunktól kaptunk,
több mint bármi, amit e világ adni tud.
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Gondnoki köszöntő

Konfirmált imádsága

Kedves konﬁrmált ﬁatalok!

Urunk Istenünk!

Azt kívánom, hogy ti is közösséget találjatok gyülekezetünkben.

Köszönjük neked, hogy felkészülhettünk
a konﬁrmációra! Kérünk téged, hogy erősítsd meg ébredő hitünket! Segíts, hogy
hűsegesek legyünk hozzád és örömmel
szolgáljunk téged! Ámen!

Szeretettel várunk benneteket a gyülekezeti alkalmakra, a vasárnapi istentiszteletre, a csoportfoglalkozásokra, az ifjúsági
programokra, a gyülekezeti táborba, ahol
barátokra találtok, és megtudjátok beszélni a titeket érintő kérdéseket.

Pluhár Anna

Mi itt a gyülekezetben megtapasztaltuk
az Úr áldását abban, hogy épülhetünk
egymás hite által, hogy feltehetünk egymásnak kérdéseket, mert tudjuk, hogy a
válasz segítőkész, és szeretetből jön.
Éljük mindennapjainkat az Úrra nézve, a
Szentlélekre hangolva, szem előtt tartva
küldetésünket, emlékezve az Apostolok
Cselekedeteinek könyvében megjelenő
két fehér ruhába öltözött férﬁ ﬁgyelmeztető, reményt adó szavaira!

Konfirmáltak megáldása

„Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé
nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a
mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok Őt
felmenni a mennybe.” (ApCsel 1,10)
Kerti Péter
Keresztelés
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Presbiterválasztás
Református Egyházunkban a presbitériumok 6 éves ciklusra szóló megbízatása
ez esztendő végével törvényes rendünk
szerint lejár. Készüljünk együtt az év
őszén esedékes tisztújításra: imádságos
lélekkel, ﬁgyelve a bibliai tanításra, átgondolva gyülekezeti életünket és missziói
céljainkat, valamint törvényes rendünket.
Az apostoli korban a gyülekezet életét
segítő, vezető, pásztorló, vigyázó, tanító
szolgálatok még nem váltak szét olyan
jól körülhatárolt formában – a presbiteri,
püspöki, pásztori, diakónusi, tanítói szolgálatra, – mint az azóta eltelt századokban.

tanításra alkalmas, nem részeges, nem
kötekedő, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár; olyan, aki a
maga háza népét jól vezeti, gyermekeit
engedelmességben és teljes tisztességben
neveli. Mert ha valaki a maga háza népét
nem tudja vezetni, hogyan fog gondot
viselni az Isten egyházára? Ne újonnan
megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék.
Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba
és az ördög csapdájába essék. Ugyanígy a
diakónusok is tiszteletre méltók legyenek,
nem kétszínűek, nem mértéktelen borivás
rabjai, nem haszonlesők, hanem olyanok,
akikben megvan a hit tiszta lelkiismerettel.
De ezeket is meg kell vizsgálni előbb, csak
akkor szolgáljanak, ha feddhetetlenek.
Feleségük is hasonlóan tiszteletre méltó
legyen: nem rágalmazó, mértékletes, mindenben hűséges. A diakónusok legyenek
egyfeleségű férﬁak, akik mind gyermekeiket, mind a maguk háza népét jól vezetik.”
(I. Tim. 3,1-12.)

A Szentírás szerint Pál apostol írta ﬁatal
gyülekezetvezető munkatársának, Titusznak:
„Azért hagytalak Krétában, hogy rendbe
hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és
presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked: ha van
olyan, aki feddhetetlen, egyfeleségű férﬁ,
akinek gyermekei hívők, nem vádolhatók
kicsapongással, és nem engedetlenek. A
püspök ugyanis, mint Isten sáfára, legyen
feddhetetlen, nem önkényeskedő, nem
indulatos, nem részeges, nem kötekedő és
nem haszonleső, hanem vendégszerető, a
jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes,
önmegtartóztató, aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy
az egészséges tanítással tudjon bátorítani,
és meg tudja győzni az ellenszegülőket.”
(Tit. 1,5-9.)
A presbiterek jellemvonásait a püspökök
és diakónusok vonatkozásában így írja
le az Ige:
„Szükséges tehát, hogy a püspök legyen
feddhetetlen, egyfeleségű férﬁ, megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető,

Egyházunk egyik hitvallása szerint:
„Az egyház javainak helyes felhasználása
egykor és most a következő: Fenntartani
a tanítást az iskolákban és a szent gyülekezetekben az egész istentisztelettel,
szertartásokkal és az egyházi épülettel
egyetemben, aztán gondoskodni a tanítókról, tanulókról és lelkipásztorokról, más
szükséges dolgokkal együtt és főképpen
a szegények megsegítéséről és eltartásáról. Választassanak tehát istenfélő, bölcs
és gazdálkodásban gyakorlott férfiak,
akik szabályszerűen kezeljék az egyházi
javakat.” (II. Helvét hitvallás XXVIII.
fejezet)
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Presbiterválasztás
A Magyarországi Református Egyház
törvénye a következő módon határozza
meg a presbiterrel szemben támasztott
követelményeket az 1994. évi II. tv. 23.
§-a szerint.
„A református egyháztag kötelességei:
(1) Az evangélium szerinti tiszta erkölcsű,
mértékletes és józan életet éljen.
(2) Az istentiszteleteken és az úrvacsorában részt vegyen, házassága kötésénél,
gyermeke
keresztelésénél, halottja eltemettetésénél
az egyház rendje szerint járjon el.
(3) Gyermekeit a református vallásban
neveltesse, és konﬁrmálásukról gondoskodjék.
(4) Az egyházi közterheket az egyházi
előírásokban megszabott módon és mértékben viselje.
(5) Az elfogadott egyházi tisztséget vagy
megbízást híven betöltse.

be felvett egyháztagok közül kell választani a törvény előírásai szerint.
(2) Presbiterré az választható, aki legalább
három éve teljes jogú egyháztag és a választó gyülekezetnek legalább 1 éve tagja.
47. § A presbitérium választott tagjainak
létszámát minden egyházközségre nézve a presbitérium határozata alapján az
egyházmegyei közgyűlés hagyja jóvá. A
presbiterek száma a lelkészeket és a (fő)
gondnokot nem számítva négynél kevesebb nem lehet.
48. § A presbiterek mellett pótpresbitereket is kell választani, akiknek a száma a
választott presbiterek számának legalább
negyed része. Ha a presbiteri tisztség a
választási cikluson belül megüresedik, a
presbitérium által behívott, a választás sorrendjében következő pótpresbiter foglalja
el a megüresedett helyet.
44. § (1)Minden egyházközségben a
törvényben megállapított kötelességek
teljesítésére a legalább 3 évi presbiteri
szolgálattal rendelkező presbiterek közül gondnokot vagy gondnokokat kell
választani.
(2) Több gondnok választása esetén főgondnokot kell választani.”

27. § (1) Az egyházközség tisztségviselői:
a) a lelkipásztor, a vallásoktató és intézeti
lelkész, beosztott lelkész, segédlelkész, és
a díjazott diakónus és diakonissza,
b) a főgondnok, a gondnok, a presbiterek.
28. § (1) Egyházközségi tisztségekre csak
olyan, az egyházközség választói névjegyzékében szereplő egyháztag választható,
aki az Igéről, hitvallásainkról és az egyházi szolgálatokról kellő ismerettel rendelkezik, és tiszta erkölcsben, józan életben és
az egyház iránti hűségben és buzgóságban
másoknak példaképül szolgál.

Összegzésként: Jó, ha a jelöltek között
vannak olyanok, akik pénzügyekhez, gazdálkodáshoz az átlagnál jobban értenek,
továbbá olyanok, akik ügyesek a szervezés
terén, legyen szó akár épület felújításáról,
akár gyülekezeti kirándulás szervezéséről,
vagy jogi kérdésekben, missziói szolgálatokban járatosak. De a legfontosabbak
mindig az igei szempontok: a szolgálatkészség, hűség és a missziói lelkület.
Püski Lajos

46. § (1) A presbiterek az egyházközség
lelki és anyagi javainak sáfárai, akiket az
egyházközség életének felelős irányítására
az egyházközségi választók névjegyzéké-
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Presbiterválasztás (2.)

Hírek

A presbiterválasztás bibliai, missziói, törvényi szempontjairól az ápr.-i számban írtunk.
A Presbitérium gyülekezetünk különböző
rétegeiből megválasztotta a Választási
Bizottságot: Nagyné Gacsályi Éva, Szarvasné Joó Anikó, Bartikné Kovács Emőke,
Módy Edit, Bertha Zoltán, … és hivatalból
Püski Lajos lelkipásztor. A Választási Bizottság tagjait egy vasárnapi istentisztelet
keretében bemutatjuk, és akkor leteszik
az esküt.
Az ajánlások ideje a presbiteri szolgálatra:
aug. 1 - szept. 30. Célszerű, ha minden
gyülekezeti tagunk több személyt is javasol, mert 24 presbitert és 6 pótpresbitert
kell választanunk.
Az ajánlás módja:
 írásban kell felsorolni az ajánlott személyek nevét, – csak az ajánló személyes
aláírásával hiteles a lap, – a templomban
lévő urnába kell helyezni.
Október elején a Presbitérium megerősíti
az ajánlottak névsorát, és elrendeli a választást.
A választás időpontjának szószéki kihirdetése nov. 12.
A jelöltek személyes bemutatása, írásos
bemutatkozó lappal együtt, nov. 19. vasárnap a délelőtti istentiszteleteken lesz.
A választás ideje: nov. 26. vasárnap, a délelőtti istentiszteletek utáni egy-egy órában.
Dec. 17-én vasárnap délelőtt a megválasztott új presbiterek eskütétele.
Vegyük nagyon komolyan az ajánlás
lehetőségét, mert az alapvetően meghatározhatja a választás eredményét. Különösen ﬁgyeljünk a missziói szempontokra.
Hordozzuk imádságban az ajánlás és
választás folyamatát, hogy Urunk áldása
lehessen rajtunk.
Püski Lajos

 Július 25-29. között Debrecenben kerül
megrendezésre a Csillagpont Református
Ifjúsági Találkozó. További információk:
csillagpont.reformatus.hu
 Illés László és Kovács Gyöngy szeretettel hívják a gyülekezetet augusztus 4-én 16
órától tartandó esküvőjükre és az azt követő
szeretetvendégségre.
 Imádkozzunk:  tábor áldásaiért,  a
Csillagpont találkozóért,  egymás iránti
türelemért.

Információ
Gyül. honlap cím: www.refnagyerdo.hu
E-mail:
refnagyerdo@gmail.com
Kórházlelkészek: Kenézy Kórház – 511777/1943; 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: Litográfia
Készült 400 példányban
25. évfolyam 7. szám
Megjelenik havonta
Egyházközségünk számlasz.: 11738008-20012917
www.refnagyerdo.hu
Gyül. honlapunk címe:
E-mail: refnagyerdo@gmail.com
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MEGFEJTÉS: I; II; III. JÉZUS SZAVAI MÁRK EVANGÉLIUMÁBÓL
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Készítette: Ötvös Cs

Első sor balról jobbra: Püskiné Szécsi Judit (felkészítő lelkipásztor), Pluhár Anna, Pluhár Enikő, Kelemen Krisztina, Kiss Eszter,
Vitér Anna, Gáspár Eszter (segítő), Püski Lajos (lelkipásztor)
2. sor balról jobbra: Szabó Lilian, Pusztai Luca, Kovács Réka Sára, Simon Blanka, Szendi Orsolya, Tóth Eszter, Boros Berta
3. sor balról jobbra: Kiss Máté segítő, Kiss Dániel, Angyal Ákos, Porkoláb Jakab, Berényi Sándor, Tolnai Péter
4. sor balról jobbra: Homonnai Máté, Konyecsik András, Szentpéteri Zsombor, Szentkirályi Péter, Szépfalvi Zoltán

