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Hitünk útja
Három éve a lányom, két éve jómagam, 
most pedig a fi am konfi rmált. Mindhár-
man egyúttal keresztelkedtünk is, hiszen 
születésünktől lányunk kisiskolás koráig 
alig volt kapcsolatunk a keresztyénséggel, 
a református egyházzal pedig egyáltalán 
nem. Szüleim idős korukig nem jártak 
templomba, és nem foglalkoztak hitbeli 
dolgokkal, bár kisgyermekként megke-
resztelték őket. Én is csak annyit tudtam 
e dolgokról, amennyit tanulnom kellett az 
állami iskolákban.

Hogyan jutottunk mégis idáig? Azzal 
kezdődött, hogy a feleségemmel egyet-
értésben a lányunkat beírattuk hittanra a 
Hatvani István Általános Iskolában. Egy-
szerűen arra gondoltunk, hogy hasznára 
lesz. A gyülekezetben jól ismert Szilágyi 
Sándor (Szisa bácsi), akkori segédlelkész 
volt ott akkor a hittanoktató, akit nagyon 
szerettek a gyerekek. Őt később Csinády 
Melinda váltotta e feladatkörben. Mindig 
kaptuk a meghívást a hónap végi családi 
istentiszteletekre, amelyekre el is jártunk. 
Vittük a fi únkat is, akit az óvodából már a 
„kis Refi ”-be írattunk be. Aztán a lányunk 
felvételt nyert a Dóczy Gimnáziumba – 
szeptember óta már a fi únk is oda jár –, 
majd konfi rmált.

Nem terített le valami csodás isteni erő, ál-
momban sem látogatott meg angyal, nem 
láttam égő csipkebokrot, és más különös 
látomásom sem volt, mégis, évek alatt, 
lassan megért bennem a gondolat, hogy 
én is megkeresztelkedem és konfi rmálok. 
Lányom konfi rmációjakor döntöttem úgy, 
hogy én is jelentkezem a Bibliaiskolába. 
Végig is jártam, ahol jobban megismertem 
a keresztyén hit alapjait, és tisztázódtak a 

bennem felmerült kérdések. Utána meg-
vallottam hitemet, és fogadalmat tettem. 

Aztán a lányommal elmentem a júliusi 
nagytáborba. Csodálatos élmény volt. 
Egyre jobban bekapcsolódtam a gyüle-
kezet életébe, például zenés áhítatokra 
kezdtem járni, fi lmklubba, és természete-
sen igyekszem ott lenni minden vasárnap 
valamelyik istentiszteleten. Újabban a 
könyvtárba is bejárok, mert sok nagyszerű 
könyvet és fi lmet találok ott – a család-
tagjaim számára is. Támogatom, hogy a 
lányom eljárjon az ifi s csoportjába. Tavaly 
már a fi am is velünk jött a nyári táborba, 
és az idén is elmegyünk. 
Augusztusban – nagy örömömre – az 
egész családom eljött velem a gyülekezet 
kőszegi kerékpáros kirándulására. Nemrég 
rájöttem, hogy a munkahelyemen kívüli 
kapcsolataim nagyrészt gyülekezetiek – 
és ez jól is van így. A gyerekek hite és 
kapcsolódása a gyülekezethez (még?) nem 
erős, a feleségemmel mégis egyetértünk 
abban, hogy éppen jókor van a konfi rmá-
ció, mert ekkor már és még fogékonyak a 
hitbéli dolgok tanulmányozására, később 
az iskolai tanulmányaik egyre jobban 
lefoglalják őket. 

Egyféle magvetésnek tekintem a felké-
szítő foglalkozásokat. Sajnos, tapasztalat 
szerint, lesznek „magvak”, amelyekből 
nem „nő fa”, hogy „termést hozzon”. El-
sősorban a miénk, szülőké a feladat, hogy 
Isten és a gyülekezet segítségével ezt elő-
segítsük. Mert nagy a „világ” csábítása, és 
sokféle, ám – ahogy lelkészünktől szoktuk 
olykor hallani – nekünk ugyan e világban 
kell élnünk, de nem e világ szerint.

Csige István
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Gondnoki köszöntő
Kedves most konfi rmált fi atalok!
Szeretettel köszöntelek benneteket gyü-
lekezetünk és presbitériumunk nevében!
Tegnap az egyházmegyénk vezetése ál-
tal meghívott és nálunk tartózkodó skót 
testvérgyülekezet tagjaival arról beszél-
gettünk, hogy manapság milyen nehéz a 
fi ataloknak átadni, közvetíteni Isten hívó 
és életet megváltoztató üzenetét. 
A válaszokat erre a kérdésre gondolkodás 
nélkül tudjuk: egy más világba belenőtt 
nemzedék, más szokások, számunkra 
érthetetlen szóhasználat, hogy a zenéről 
ne is beszéljünk. 
Kedves testvérek! Valamikor, nem is olyan 
régen, rólunk is így gondolkodhattak a 
szüleink, nagyszüleink. És itt vagyunk.
Nem az emberi találékonyság vagy eről-
ködés következményeképpen, hanem az 
Úrnak az érintése, megszólító szavai által 
vagyunk itt mi és most a gyülekezet elé 
álló fi atalok.
Kedves fi atalok!
A döntés, amelyet most megosztottatok 
velünk, egy folyamat kezdete, amelyben 
Jézus hív. Ahogy ti most, annak idején mi 
is válaszoltunk erre a hívásra. Kövess en-
gem és légy a tanítványom – mondta Má-
ténak Jézus. Ő pedig felkelt és követte őt. 
Engedjétek, hogy Isten új emberré formál-
jon azáltal, hogy megváltoztatja a gondol-
kodásmódotokat. A változás az elmében 
kezdődik, és akkor válik cselekedetté, 
valósággá, ha ahhoz hit és akarat társul.
Ez nem megy egyik napról a másikra. Ez 
egy hosszú folyamat, amelynek minden 
szakaszát a tanulás teszi ki. A Szentírás 
tanulása, Isten személyének megismerése 
és egymás szeretete.
Ebben nem hagyunk magatokra bennete-
ket, hiszen készek vagyunk megosztani 

veletek mindazt, amit eddig megéltünk, 
tanultunk.
Mi itt a gyülekezetben megtapasztaltuk 
az Úr áldását abban, hogy épülhetünk 
egymás hite által, hogy feltehetünk egy-
másnak kérdéseket, mert tudjuk, hogy a 
válasz segítőkész és szeretetből jön.
Azt kívánom, hogy ti is ilyen közösséget 
találjatok gyülekezetünkben.
Szeretettel várunk benneteket a gyüleke-
zeti alkalmakra, a vasárnapi istentisztelet-
re, a csoportfoglalkozásokra, az ifjúsági 
programokra, a gyülekezeti táborba, ahol 
barátokra találtok, és meg tudjátok beszél-
ni a titeket érintő kérdéseket.
Isten, aki elkezdte bennetek a jó munkát, 
mindig segíteni fog nektek növekedni 
az Ő kegyelmében, amíg az Ő munkája 
bennetek be nem fejeződik.

Kerti Péter

Köszönjük Urunk, 
hogy felkészítettél 
minket arra az útra, 
amelyre most lépünk, 
és hogy kiállhattunk és 
bizonyságot tehettünk 
a gyülekezet előtt. 

Kérünk Téged, segítsd és áldd meg a most 
kezdődő keresztyén életünket! 
Segíts, hogy a mindennapokban használ-
hassuk és gyakorolhassuk a konfi rmáción 
szerzett tudásunkat! 
Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg 
imádságunkat! Ámen!

Ráthonyi Ráhel 

Konfirmált imádsága
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Életképek Beszámoló…

gyülekezetünk könyvtáráról

A fél éve működő könyvtárról a május 26-i 
két istentiszteleten szólt Kertiné Rózsa 
Anikó és néhány olvasó. Az elhangzottak 
rövidített változatát az alábbiakban kö-
zöljük. (szerk.)

Amikor megnyitottuk a könyvtárat, úgy 
gondoltuk, hogy vétek lenne, ha nem 
élnénk mindazzal a sok tapasztalattal, 
tudással és ismerettel, amit az elmúlt 
évtizedekben, ezekben a könyvekben köz-
readtak. Számos keresztyén kiadó létezik, 
amellyel Isten olyan elhívott embereinek 
a munkáit jelentetik meg, akik valamilyen 
területen kiemelkedő eredményeket vagy 
teljesítményt értek el.
A könyvtár célja pedig az, hogy ezeket 
olvasva épüljünk, erősödjünk hitünkben. 
Az Úr nyújtja felénk segítő kezét e könyv-
tár által is.
Mivel egy gyülekezeti könyvtárról van 
szó, az értékét nem csak az határozza meg, 
hogy hány darab könyv van benne, hogy 
azok mennyit érnek, hanem sokkal inkább 
az, hogy mennyi hasznát vesszük mi 
egyen-egyenként és általunk a gyülekezet.
Ha a számokat nézzük, elmondhatjuk, 
hogy több mint 100 beiratkozott tagunk 
van már, és vasárnaponként 12-16 fő for-
dul meg nálunk. A kikölcsönzött könyvek 
száma általában ennél sokkal több, hiszen 
van, aki 2-3 másik családtagnak is vesz ki 
könyveket.
Lényegesen nőtt a könyvek száma új 
vásárlásokból is, de rengeteg könyvado-
mányt is kaptunk, amelyekért ezúton 
szeretnék köszönetet mondani az egész 
gyülekezet nevében. A könyvek száma 
meghaladja az 1700-at.

Konfi rmáló megáldása

Szeretetvendégség

Konfi rmáló keresztelése

Beszámoló a könyvtárról
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Beszámoló gyülekezetünk könyvtáráról
Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk 
arra vonatkozóan, hogy kinek mit jelentett 
egy-egy könyv, de biztosan volt olyan 
is, hogy valaki nem érezte úgy, hogy a 
választott könyv hozzá szól.
A könyvekkel kapcsolatban szeretnék 
elmondani két dolgot.
Az első az, hogy a könyv egy diszkrét 
dolog. A Jóistenen és rajtunk kívül senki 
sem tudja, hogy mit olvasunk. Biztosan 
vannak köztünk olyanok, akik nem szíve-
sen beszélnek a problémájukról, talán nem 
is igazán fogalmazódott még meg bennük, 
hogy mi a baj, csak érzik, hogy valami 
nincs rendjén. A Biblia arra tanít, hogy ne 
hagyjuk felnőni a problémákat. Ezekből 
a könyvekből akkor is kaphat segítséget 
valaki, ha nem akarja, vagy nem meri még 
feltárni a gondját, mondjuk egy bibliaköri 
közösségben. Ilyen esetben a könyv egy 
diszkrét segítség lehet.
A könyvek másik tulajdonsága, hogy 
rendkívül rugalmas az időbeosztásuk. 
Nem kell időpontot kérni, a programunkat 
hozzá igazítani, bármikor elő lehet venni, 
ha van egy fél óránk olvasni.
Mire használhatják a könyvet azok, akik 
most éppen nincsenek válságban? Nos, 
azt mondanám, hogy a felkészülésre. Fo-
lyamatosan készülnünk kell, mert ebben 
a világban élünk, és jönnek kísértések, 
lesznek nehézségek. Milyen jó lenne, ha 
egyre több próbát kiállnánk! És készül-
nünk kell azért is, mert hitben járó embe-
rekként tudjuk, hogy Istennek terve van az 
életünkkel. Vajon felkészültek leszünk-e, 
hogy a lehető legjobban végezzük el azt, 
amit Isten ránk bízott?
A fiatal szülőknek szeretném jelezni, 
hogy minden cukorfalat kisgyerekből ka-
masz lesz egyszer. Tapasztalatból tudom, 

hogy ez is akkora kihívás, amire nem árt 
készülni.
A gyerekekkel kapcsolatban a könyvtár 
célkitűzése az, hogy biblia témájú és lelki 
fejlődést segítő könyvek mellett igényes 
gyerekkönyvekkel is segítsük a szülőket 
abban, hogy a könyvekhez szoktassák 
gyerekeiket. Nem kérdés, hogy a fi atalok-
kal kapcsolatban a gyülekezet elsődleges 
célja, hogy megtért, hitben járó fi atalokat 
neveljünk. Hangsúlyozom, a gyerekeket 
a szülőknek kell a könyvtárba behozni. 
Vannak már kisgyerekes családok, akik 
mondjuk havonta egyszer, istentisztelet 
után úgy kerekítik le a vasárnap délelőt-
töt, hogy a szülők a gyerekekkel együtt 
válogatnak könyveket. Szerintem ez egy 
nagyon jó program.

Az anyagiakról. A könyvtár egyéni pénz és 
könyvadományokból jött létre, és fejlődik 
tovább. A gyülekezettől tavaly is, az idén 
is kb. 50.000 Ft-ot kaptunk. Már az idén is 
ennek a többszörösét költöttük könyvek-
re, de folyamatosan jelennek meg olyan 
könyvek, oktató DVD-k vagy játékfi lmek, 
amelyeket érdemes lenne beszerezni, 
mert sokaknak válhatnak hasznára. Van 
egy perselyünk, és ha valaki szeretné 
támogatni ezeket a törekvéseinket, akkor 
adományt szeretettel elfogadunk.
Végezetül még egy gondolat: kinek az öt-
lete volt ez a könyvtár? Ki biztosította azt 
a hátteret és irányítást, ami nélkül sohasem 
jöhetett volna létre, és nem működhetne?
Nos, ha Isten már születésünk előtt tudta, 
hogy milyen módon készít majd fel minket 
arra, amire elhívott, akkor nem kérdés, kié 
a hála és dicsőség mindazért, amit segít-
ségképpen nekünk ebben a könyvtárban 
felajánl.
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Kérdés a viharban Életképek

Hamar viharokba kerülhetünk.
Átok-e, áldás-e az életünk?

Jaj, hogyha Jónás vagyok a hajón,
Isten ellen szegülő, engedetlen.
Viharfelhők sokasodnak felettem,
rémült arcok merednek rám sápadtan,
és nekem vallanom kell: “Énmiattam!”

Boldog, ki Pál lehet, megkötözött
rab a hajó utasai között,
foglya a feltámadott, élő Úrnak...
míg körötte hullámok tornyosulnak,
mindig készen, hogy biztasson, 
segítsen - 
akiért másokat is megment Isten.

Hamar viharokba kerülhetünk.
Átok-e, áldás-e az életünk?!

Túrmezei Erzsébet

A Debreceni Református Egyházmegye 
és a skóciai Dumfries&Kirkcudbright 
skót egyházmegye testvér-egyházmegyei 
kapcsolatot írt alá. A Debrecenben járt 14 
fős skót küldöttség egy tagja, Margaret 
Adams, néhány napig a vendégünk volt.

Munkavállalási tréning a Nagytemplomban

Hittanos évzáró

Könyvtártagok beszámolója
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Tréning
Debrecen belterületén 2013 tavaszáig 13 
református egyházközség keretében élt 
és gyakorolta hitét sok ezer református 
keresztyén.
A Debreceni Református Egyházmegye 
a hitélet további segítésére a Füredi és 
Nádor út sarkán lévő prédikáló állomás 
közösségét Debrecen Füredi úti Reformá-
tus Missziói Egyházközség néven missziói 
egyházközséggé nyilvánította.
Az egyházközség alapítására vonatkozó 
egyházi törvényeink értelmében megha-
tározta a Füredi úti Református Missziói 
Egyházközség szolgálatilag illetékes 
földrajzi területét is.
Az egyházközség földrajzi területe keleten 
az Egyetem sugárút, északról a Gyöngyösi 
és a Sétakert utca, nyugaton a Jerikó és a 
Vénkert utca, délről az Ibolya utca vonala 
által határolt városrész.
A missziói egyházközség alapításának 
ideje: 2013. július 1.
A nevezett területen élő, de már eddig is 
különböző református gyülekezetekhez 
tartozók megtarthatják ezután is a már 
kialakult és gyakorolt gyülekezeti tag-
ságukat.
Szeretettel hívunk mindenkit, hogy Krisz-
tust követve kapcsolódjon be valamelyik 
református gyülekezet szolgáló közössé-
gébe.

Püski Lajos

A házasság kritikus pontjainak kezelése 
tréning (40 óra, 4 intenzív nap, kizárólag 
házaspároknak)
– időpontja: június 19-22. (szerda-szom-
bat)
– helyszíne: Bolyai u. 25.
– biztosított feltételek: büfé, ebéd

A házasság kritikus pontjainak kezelése 
– tréning
A fókuszban a megelőzés, a korai tünetek 
felismerése és időben való kezelése áll.
A működő párkapcsolat folyamatos ápo-
lást, gondozást igényel, különösen a kom-
munikációs és konfl iktuskezelő készségek 
vonatkozásában.
Foglalkozunk a házassági életciklusok 
kritikus szakaszaival is (pl. első gyerek 
születése, üres fészek szindróma) és a 
házasság különösen nehéz területeivel (pl. 
szülőkről való leválás, munkanélküliség, 
házastárs, vagy gyermek tartós betegsége).
A tréning során megismerkedünk a le-
hetséges probléma- és konfl iktuskezelő 
módszerekkel, melyeket szerep-szituációs 
gyakorlatokban a párok ki is próbálhat-
nak. Elsődlegesen a párok gondolkodás-
módjának és attitűdjének formálására 
törekszünk.
Foglalkozunk a házaspár aktuális szük-
ségleteihez igazodó megoldásokkal is, 
melyeket a csoportos és nyolcszemközti 
tanácsadások is segítik.

A képzés részleteiről érdeklődni lehet 
telefonon,

hétköznap 10 és 12 vagy 14 és 17 óra 
között. 

Hívja a
+36 52 410-811 telefonszámot!

Füredi úton



Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele
4032 Debrecen, Bolyai u. 25.               Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos           Tördelés: Bene Lászlóné
Nyomda:  Litográfi a                           Készült 400 példányban
21. évfolyam 6. szám                                Megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:             11738008-20012917
Gyülekezeti honlapunk címe:              www.refnagyerdo.hu

Zenés áhítat

(vasárnaponként 5 órakor) 

Jún. 9. Karasszon Dénes gordonkázik, 
Birtalan Zsolt zongorázik
Jún. 16. Fejszés Dániel orgonál
Jún. 23. Csorba Gergő és Vitányi Judit 
gitározik
Jún. 30. Palotás Gábor marimbázik és 
vibrafonozik
Júl. 7. Kovács Szilárd orgonál

„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az.” 
(2Kor 5, 17)

Hírek

 Június 19-22: A házasság kritikus pontja-
inak kezelése, tréning gyülekezetünkben (40 
óra) – kizárólag házaspároknak. Részletek a 
honlapunkon és szórólapokon.

 Vakációs gyerekhét lesz július 1-5 között 
gyülekezetünkben, délelőttönként 9-12 
között, 6-13 éves hittanos gyerekeknek, 
magyar és német nyelvű csoportokban.

  Többgenerációs gyülekezeti nagytábo-
runkat július 8-14 között tartjuk Sátoral-
jaújhelyen. Részletek a februári számban és 
a honlapunkon.

Imádkozzunk…

 a most konfi rmált fi atalokért,
 többgenerációs nagytáborunkért,
 pályázati programjainkért,
 egyházunk megújulásáért,
 új ifj úsági csoportért.

Információ

Gyülekezeti honlapunk címe, melyen a 
Szivárvány is megtalálható: 

www.refnagyerdo.hu
E-mail: refnagyerdo@gmail.com

Kórházlelkészek:
Kenézy Kórház – 511-777/1943
Klinika – 411-600/4978 (üzenetrögzítős)
Európa Rádió  –  94,4 MHz

Jó és rossz együtt. De milyen az arány...
 Ó, mustármag, mért vagy oly parány?

 Kovács Tibor
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