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Konfirmandusok nevében
Sokfélék és sokfelől érkezők vagyunk, 
mégis nagyon hasonlóak lettünk egymás-
hoz, mert mindannyian tudjuk, hogy az Úr 
Jézus nélkül elveszett emberek vagyunk. 
Vannak köztünk, akik nem kaptak keresz-
tyén nevelést otthon, vannak, akik vallásos 
családból származnak, sőt többen kamasz-
korukban „illőképpen” konfi rmáltak is, 
de idővel a hit gyakorlása náluk sem volt 
meghatározó jelentőségű.
Az ifjúkor próbái közepette a széles út adta 
lehetőségeket próbálgattuk: tanultunk, 
vizsgáztunk, dolgoztunk, szórakoztunk, 
világot láttunk… „miénk volt a világ”. 
Hittünk mi, de csak a magunk módján, és 
Jézus nélkül akartuk megoldani életünk 
kérdéseit. Egyesek tudatlanságból voltak 
háttal Istennek, mások szándékosan for-
dultak el Tőle egy nehéz élethelyzet foly-
tán: ” Édesanyám halála után elszakadtam 
a vallás gyakorlásától.” „Szüleim válása 
romba döntötte istenhitemet.” Teltek 
az évek, az élet kihívásaival jól-rosszul 
megbirkóztunk. De valami (vagy Valaki) 
hiányzott. Volt olyan köztünk, aki már a 
keserűség sötét szemüvegén keresztül látta 
a világot, miközben rettenetesen sajnálta 
magát. Volt, aki csekély tartalmúnak érez-
te életét. Volt olyan is, aki a „nem lehetett 
véletlen” csodás megtapasztalása után 
gondolkozott el néhány kérdésen: Miért 
élek? Hova tartok? Miért nem vagyok 
boldog? Hol találok békességre? Földi 
életünk egy baleset, betegség, elmagá-
nyosodás vagy „csak” a szívben érzett űr 
miatt fordulóponthoz érkezett. Válaszokat 
keresgélve valami megmozdult a szívünk-
ben. Spirituálisan éhesen kezdtük keresni 
a lehetőségeket, amelyek segítenek abban, 
hogy életünk ne legyen hiábavaló. Néhá-
nyan egyből idetaláltak, mások kisebb-na-

gyobb vargabetűt megtéve kerültek ehhez 
a gyülekezethez, majd a Bibliaiskolába. 
Lássunk néhány példát:
 „Súlyos betegségemben megtapasztal-
tam a Jóisten szeretetét és kegyelmét. Ez 
indított arra, hogy ismét keressem a vele 
való kapcsolatot. Elkezdtem istentiszte-
letre járni.” 
„Több keresztyén gyülekezetben is szét-
néztünk, de igazi békességre itt találtunk.”
„Életem egyik fordulópontján kezdtem 
el gyakrabban a gyülekezetbe járni. 
Itt megnyugvásra, szeretetre találtam. 
Rájöttem, milyen jó is Isten útján járni.”
„46 évnyi házasság után vesztettem el 
feleségemet. Ez a szomorú esemény in-
dította el bennem a vágyat, hogy Istenhez 
ismét közelebb kerüljek. Hitben élő gyer-
mekem invitálására vettem részt a nyári 
többgenerációs táborban, ahol nagyon jól 
éreztem magam. Hazaérkezésemkor már 
el is határoztam, hogy a gyülekezet tagja 
kívánok lenni.”
„Kamaszkorom óta keresem Isten közel-
ségét, de első lépéseim még bizonytalanok 
voltak. Lassan, fokozatosan jutottam el a 
hit érzéséig. Isten gondoskodását látom 
abban, hogy szerető férjem lehet, s két 
gyermekem.  Először a Kismamakör-
höz csatlakoztam, ahol olyan embereket 
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Konfirmandusok nevében
ismertem meg, akiknek Jézus Krisztus 
iránti elhivatottsága példaértékű volt 
számomra.”
„Amikor újra kellett építenem az élete-
met és rengeteget töprengtem a „Hogyan 
tovább?”-on, egy rettentően egyszerű 
mondat lett a vezérfonalam: Válaszd a 
Jót! A nagymamámtól örökölt régi Biblia 
olvasgatása segített RÁtalálnom. Rend-
szeresen imádkoztam… és kezdett kisütni 
a nap életem egén. Évek múltán, már a 
férjemmel, tiszta forrásból táplálkozó 
gyülekezetet kerestünk magunknak. Meg-
néztünk néhány keresztyén, illetve annak 
mondott közösséget, de itt találtunk lelki 
otthonunkra.”
A Bibliaiskolába különböző motivációval 
érkeztünk, de a legfontosabbak a követ-
kezők voltak: 
– kapjunk a kereszténységről teljesebb 
képet,
– ismerjük meg a Biblia történeteit, ta-
nításait,
– és erősödjünk meg a hitben.
Püski Lajos tiszteletes úr tudása, személyi-
sége, Isten iránti elkötelezettsége minden-
kire nagy hatással volt. Magyarázatai egy-
szerűek, szemléletesek, gyakorlatiasak, 
és az aktuális bibliai tanítást különösen 
nagyívűen tárják elénk. Hálásak vagyunk, 
hogy általa tanulhatunk, fejlődhetünk, 
valamint megtapasztalhatjuk, hogyan 
kell mindig segítő szándékkal, elfogadó 
szeretettel, mégis határozott kiállással 
embertársainkat szolgálni. Végezetül né-
hány válogatott gondolatot osztunk meg 
veletek, mit jelent nekünk a Bibliaiskola. 
„Az elköteleződésemhez tisztába kerültem 
alapfogalmakkal és alaptanításokkal.”
„Hiányos a bibliaismeretem, de már sokkal 
jobban látom a bibliai összefüggéseket.”

„Gyökössy Endre szavaival élve: Hiány-
zott életem közepe. Elhangolódva az alap-
hangról, Jézus lényéről, diszharmóniába 
került az életem. A részvétel segít abban, 
hogy újra rácsodálkozzam a mindenség 
alapdallamára: Jézus Krisztusra.”
„Teljesen másként éltem meg a tanításokat 
most, mint gyerekfejjel. Az alkalmakon 
mindig feltöltődtem lelkileg, hasznos 
ismeretanyagokat sajátítottam el, hívő 
közösségben kikapcsolódtam.”
„A Bibliaiskola tudatosította, hogy az élet 
próbatételei, nehézségei megedzenek és 
erőssé tesznek. Isten pedig fogja a kezem, 
segít, felemel, és soha nem tesz rám olyan 
terhet, melyet képtelen lennék elhordozni. 
Megpróbálom szolgálni Istent és a gyüle-
kezetet tőlem telhetően, s szeretnék példa 
lenni gyerekeim és unokám számára.”
„Még jobban megerősödött bennem, hogy 
jó helyen vagyok, ez az én utam.”
„Teológiai ismereteim bővültek, meg-
erősödött hitem a bibliai Istenben. Kö-
vetkezett a tudatos felismerés, a felkínált 
szeretet, az  ingyen kegyelem elfogadása. 
Ettől a ponttól egyenes út vezetett a ke-
reszteléshez, a hit megéléséhez.”
„Hálás vagyok, hogy végre örökösnek 
érezhetem magam, és nincs akadálya 
annak, hogy erről hitvallást is tegyek.”
„Megértettem Jézus Krisztus üzenetét, 
szeretnék vele járni, és a gyülekezet ke-
retein belül Őt szolgálni.”
Megköszönve a bizalmat, Pál szavaival 
kívánom mindannyiunknak:
„Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, 
és a bennünket megkörnyékező bűnt, és 
kitartással fussuk meg az előttünk lévő 
pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerző-
jére és beteljesítőjére.” (Zsid 12,1-2)

Kozákné Tunyogi Andrea Zita
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Konfirmáló imádsága

Teremtő Istenünk, 
mennyei  Édes-
atyánk!
Örvendező szívvel 
állunk most előt-
ted ezen az ünnepi 
alkalmon. Köszön-

jük, hogy vágyat ébresztettél a szívünk-
ben, hogy előtted és a gyülekezet színe 
előtt vallást tegyünk hitünkről és irántad 
való szeretetünkről. Fogadd kedvesen bi-
zonyságtételünket. Bocsásd meg nekünk, 
hogy nem mindig így éltünk, volt, amikor 
háttal voltunk neked, és hívó szavad nem 
hallottuk meg. Köszönjük hűségedet és 
türelmedet. Köszönjük, hogy értünk is 
meghalt Fiad, Jézus Krisztus, aki által 
nekünk is van üdvösségünk. Áldunk és 
magasztalunk, hogy nem hagytál elvesz-
ni, hogy bennünket is kiválasztottál és 
ingyen kegyelemben részesítettél. Hálás 
a mi szívünk, hogy Szentlelkeddel mun-
kálkodtál mindnyájunk életében és a Te 
utadra vezettél. Kérünk, segíts bennünket 
a háládatos életre, hogy kövessünk téged, 
és megtartsuk a Te akaratodat. Add, hogy 
hátunk mögött hagyva óemberünket, ölt-
sük magunkra az új embert. Segíts nekünk, 
hogy megtaláljuk helyünket a gyülekezet-
ben, kérjük a gyülekezetet is, fogadjanak 
be bennünket. Köszönjük lelkipásztoraink 
áldozatos munkáját és türelmes szeretetét, 
a Bibliaiskola lebilincselő előadásait, ahol 
jobban megértettük tanításodat. Áldd 
meg lelkipásztorainkat, gyülekezetünket 
és a most keresztelt és konfi rmált közös-
ségünket, családjainkat és Veled kötött 
szövetségünket. Jézus Krisztus nevében 
kérünk, hallgasd meg imádságunkat.
Ámen.

Hogya Imréné

Köszöntés
Kedves konfi rmált 
testvéreim!
Szeretettel köszön-
telek Titeket a gyü-
lekezet nevében!
Alig egy évvel ez-
előtt csoporttársa-

immal mi is itt ültünk megilletődve, a 
pillanat felemelő érzésétől összeszorult 
torokkal.
A kiscsoportos felkészítő órákon rendre 
előtörő kérdéseinkre nem mindig kapunk 
kielégítő válaszokat, de az Úr nagyszerű-
ségét nem lehet mindig szavakba önteni. 
Gyakran a feltett kérdések mögött meg-
bújó kétségek inkább hátráltatják lelki 
fejlődésünket, pedig az Úr megtapaszta-
lásánál nincs felemelőbb feladatunk. Ilyen 
alkalmak egyike a gyülekezeti tábor, ahol 
alkalom nyílik a csoporttársak megismeré-
sére, a felmerülő kérdések megbeszélésére 
és ahol lehetőség nyílik – távol a világ 
zajától és a hétköznapi teendőktől – a 
hitben való elmélyülésre. Összeegyeztetni 
a hétköznapi valóságot és megerősödni 
hitben – ez az igazi nagy próbatétel.
Hálát adunk az Úrnak, hogy a lelkészeink 
által elkezdett gyöngysor minden évben 
új gyöngyszemekkel gazdagodik. Mert 
minden ember különleges, és minden pil-
lanat egyedi, pótolhatatlan, és ez a pillanat 
most jött el hozzátok, hogy egy szerető és 
befogadó közösség tagjává váljatok.
És végül, de nem utolsósorban egy törté-
netet szeretnék megosztani veletek. Pár 
nappal ezelőtt egy munkatársam azt ecse-
telte, hogy ő azért nem imádkozik és nem 
jár templomba, mert a testvérei lelkészek, 
és az Úr előtt ő úgyis képviselve van. De 
ahogy a tiszteletes úr szokta mondani, 
értetek imádkozhatunk, de helyettetek 
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Köszöntés
nem, ezért szeretettel várunk benneteket 
minden gyülekezeti alkalmunkra.
Urunk! Hálás a szívünk. Ösztönözzön ez 
bennünket arra, hogy legyünk Feléd teljes 
hódolattal, teljes tisztelettel, teljes biza-
lommal. Hálát adunk azért, hogy mások-

Tisztelt gyülekezet, kedves testvérek! 
Kedves most konfi rmált testvérek!

Szeretettel köszöntelek benneteket gyü-
lekezetünk és presbitériumunk nevében!
Biztosan állíthatom, hogy hitetek meg-
vallásával, nemcsak ti vagytok boldogok, 
hanem mi is, akik mindezt hallottuk és 
tanúi lehettünk annak. 
Hálát adunk Istennek, hogy Krisztus népe 
ismét gyarapodott, most veletek, és vele-
tek együtt örülünk, mert azt is kijelentet-
tétek, hogy az Ő népéhez akartok tartozni, 
konkrétan a közösségünkhöz, a gyüleke-
zetünkhöz, amely a református kegyességi 
tradíció szerint éli mindennapjait. 
A Szentírás az együttműködés, az Őbenne 
hívőkkel vállalt közösség erejét tanítja. 
Nem véletlenül kezdődik az Úrtól tanult 
imádságunk úgy, hogy mi Atyánk. 
Amikor Isten elhív valakit, akkor elhív 
másokat is, hogy mellette álljanak. Hogy 
együtt ismerjük meg az Ige tiszta üzenetét, 
hogy egymást imában hordozva végezzük 
a ránk bízott feladatokat, hogy egymást 
bátorítva, segítve vihessük a Krisztus éle-
teket mentő hírét mások elé, a családban, 
a munkahelyen vagy éppen akkor és ott 
ahol vagyunk. 

hoz könyörülettel tudunk fordulni, és hogy 
a Te Szentlelked segítségével értelmes 
életet tudunk élni. Urunk, légy kegyelmes 
meghallani hálaadásunkat és mindenben 
legyen meg a Te akaratod. Ámen.

Gajdán Éva

Gondnoki köszöntő

Csak úgy tudjuk betölteni a küldetésünket, 
ha megéltük és megértettük azt a kegyel-
met, szeretetet, amelyet tőle kaptunk, és 
azt hogy ezt tovább kell adnunk. 
Azt a szeretetet, amely türelmes, jóságos, 
amely nem irigykedik, nem kérkedik, nem 
fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, 
nem keresi a maga hasznát, nem gerjed 
haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a 
hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. 
Az elhangzottakkal nem a feladatunk 
súlyát akartam aláhúzni, habár néha 
ezzel sem árt tisztában lennünk, hanem 
azt, hogy mi, mint a Krisztusban hívők 
közössége, egymást támogatva, egymásért 
imádkozva tudunk Jézus tanítványaiként, 
másokat is az Ő tanítványává tenni.
Kedves most konfi rmált testvéreim, bi-
zalommal fordulhattok hozzánk, a lelké-
szeitekhez, a hitben érett testvéreitekhez 
támogatásért!
Mi készen állunk arra, hogy segítsünk. 
Éljetek hát ezzel!
Szeretettel várunk benneteket az isten-
tiszteletekre, a bibliaórákra, a gyülekezeti 
rendezvényekre, ahol együtt épülhetünk 
egymás hite által.
Az Úr szeretete kísérjen benneteket!

Kerti Péter gondnok
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Sodrásban Életképek

Fogadalomtétel

Nagyerdei Esték – Dr. Máthé György 
előadása

Könyvbemutató a lelkésztestületben

Keresztelés

(Virágvasárnapi igehirdetés vázlata)
Olvasandó: Mt 20,29 – 21,11
A „Sodrásban” című fi lm folyóhoz ki-
ránduló fi atalokról szól
– bravúroskodnak, és vízbe csábítják az 
úszni kevésbé tudó társukat is, aki bele-
fullad a vízbe.
– milyen sodrásban élünk: rohanás, anya-
giak, korszellem, vagánykodás...?
Sokaság követte Jézust az úton
– mert látták tetteit, hallották tanításait,
– voltak köztük: kíváncsiskodók, cso-
dálók, érdeklődők, ott voltak követői és 
ellenségei is
– elhallgattatásra ítélt segítséget kérő 
vakok is ott vannak,
– de Jézus megállt és meggyógyította őket.
Kétféle sokaság
– virágvasárnap: örvendezve ‚Hozsanná’-t 
kiáltók, morgolódó farizeusok
– nagypénteken: félő tanítványok, és a 
‚Feszítsd meg’-et kiáltozó, vezetők által 
felbérelt emberek.
Sodrásban élünk - hatások érnek min-
ket is
–„Világ bája engem hívogat, nagy csa-
lárdul kínál hitványságokat” (338. ének)
– talán barátok, iskola, vagy munkatársak 
vagy a médián keresztül
– nincs szárnyunk, hogy elrepüljünk innen,
Csak sodortatunk vagy tudatosan cse-
lekszünk?
– vigyázz, a sodrások, áramlatok mindig 
változnak
– a döglött halakat a víz sodorja, az élő 
úszik a forrás felé,
– Ne engedd, hogy bohócot csináljanak 
belőled!
Jézus követése megvéd a veszélyes sod-
ródástól.

Püski Lajos
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Könyvismertetés
Gyülekezeti missziótörténet – ebben a 
hiánypótló műfajban írott könyvben fogal-
mazta meg Püski Lajos kiérlelt missziói 
koncepcióját, melyet feleségével-lelkész-
társával és gyülekezetünk vezetőségével 
gondolt át és harcolt meg imádságban, 
majd valósított meg Isten áldásával az 
elmúlt bő 20 évben.
Fontos tükör ez ne-
künk, nagyerdeieknek: 
a gyülekezet és a tagok 
továbbfejlődéséhez, a 
missziói parancs betöl-
téséhez elengedhetetlen 
az Ige mérlegére tett 
önértékelés. Ugyanis a 
Szentírás nyomán kiala-
kított, legjobb szándékú 
tervek is félrecsúszhat-
nak gyarlóságaink miatt, 
de az igények is mó-
dosulhatnak a változó 
közéleti, társadalmi és 
gazdasági környezetben. A tudatosság, a 
múltbeli lépéseink értelmezése és a jelen 
helyzet elemzése elengedhetetlen feltétele 
a missziós jövőkép felrajzolásának is.
Rólunk, nagyerdeiekről szól ez a könyv. 
Az elmúlt két évtized örömeiről, közös 
munkálkodásáról. Hála Istennek, isme-
rősek ezek számunkra, hiszen együtt 
éltük át, és a szerző is folyamatosan szólt 
minderről: prédikációkban, előadásokban, 
a Szivárvány cikkeiben, a közegyházi 
sajtóban megjelent írásaiban. De nemcsak 
Püski Lajos korábbi szavaira ismerhetünk 
a könyv lapjain, hanem a sajátjainkra is, 
hiszen a majdnem 100 korábbi cikkből 
idézettek közel fele mintegy 35 gyüleke-
zeti tagunk vallomásából származik.
Számvetés e munka. Ami nem volt ért-

hető korábban számunkra, aminek a fo-
lyamatos tudatosítás ellenére sem láttuk 
megfelelően az összefüggéseit, az ebben 
a könyvben jól követhető rendszerré 
válik a lelkészházaspár és a gyülekezet 
vezetősége missziós gondolkodásának 
egészében. Ha a könyv ívét megértjük, a 

mi látásunkban is helyé-
re kerülhet a megtérésre 
hívás, a keresztség, a 
konfi rmáció és a hitben 
való elmélyülés fontos-
sága; az istentisztelet, a 
bibliakörök, a nagytábo-
rok, az András-szolgálat, 
a hajléktalan-étkeztetés, 
a gyermek- és ifjúsági 
munka, a házassággon-
dozás, a kismamakör, 
a zenei élet, valamint 
a sokféle munkatársi 
közösség szerepe a misz-
szióban.

Szükséges e könyv más gyülekeze-
tek számára is, egyházvezetőknek és 
missziológusoknak, akik az itteni példákat 
fi gyelembe véve, módosítva és megtartva, 
a gyakorlati tapasztalatainkból is tanulva, 
azokat adaptálva vehetik fi gyelembe: úgy, 
mint egyfajta, jól működő modellt – ter-
mészetesen más érvényes minták mellett.
Fontos gyakorlati kézikönyv tehát a re-
formátus és az egész keresztyén missziói 
gondolkodás számára. Olyan koncepciós 
keret, amely biblikus alapú, illeszkedik a 
magyarországi, nagyvárosi helyzethez, a 
gyakorlatban is jól kipróbált, és a változó 
elvárásokhoz igazított áldásos megvaló-
sulásról tesz bizonyságot.

Fazakas Gergely



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 4. szám                                Megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:             11738008-20012917
Gyülekezeti honlapunk címe:              www.refnagyerdo.hu

Zenés áhítat

(vasárnaponként 5 órakor) 

Ápr. 14. Sárosi Dániel orgonál
Ápr. 21. Kovács Csilla énekel, Dudás Nóra 
orgonál
Ápr. 28. Szotyori Nagy Gábor orgonál, 
Molnár Eszter oboázik
Máj. 5. A Zeneműv. Szakközépiskola gitár-
zenekara vendégszerepel, művészeti vezető: 
Csorba Gergő
Máj. 12. Kocsis Anna zongorázik és orgonál

„Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, 
mert feltámadt, amint megmondta ” (Mt. 28, 5-6)

Hírek

 Összetartozásunk napján április 28-án 
9 és 11 óra között (benne fél órás szünet 
beszélgetésre) lesz az istentisztelet az egész 
gyülekezetnek.

 Családi istentisztelet lesz április 28-án 
délután 3 órától a hittanosok és családjuk 
számára.

 Áldozócsütörtökön, május 9-én délután 
6 órától lesz istentisztelet.

 Fiatalok konfirmációja május 12-én 
vasárnap lesz a fél 11-es istentiszteleten.

 Pályázati programok: A munkaerőpi-
acra visszatérést, a családi élet és a munka 
összehangolását támogató tréning (30 óra, 5 
nap, gyermekükkel otthon lévő szülőknek) 
– május 27-31. (hétfő-péntek) 
A házasság kritikus pontjainak kezelése tré-
ning (40 óra, 4 intenzív nap, kizárólag házas-
pároknak) – június 19-22. (szerda-szombat)

 Gyülekezeti nagytáborunk júl. 8-14 
között lesz. Részletek a februári számban.

Imádkozzunk…

 a természet rendjéért és megújulásáért,
 konfi rmáltakért,
 gyülekezetünk, egyházunk egységéért,
 Szentlélek megújító erejéért.

KÖZLEMÉNY

Dicsőség Istennek! 
A „Nagyerdei Egyházközségért” alapítvány

az adózók 1 %-os felajánlásából
2013-ban is támogatja sátoraljaújhelyi

többgenerációs táborunkat.

1% + 1%

 Az egyik 1% átutalásához Református 
Egyházunk technikai száma: 0066.

 A másik 1% átutalásához “Nagyerdei 
Egyházközségért” Alapítvány adószáma: 
18545269-1-09.
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