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Mit jelentett számunkra az elmúlt 6 hónap?

Bibliaiskola… talán az 
első lépések iskolája? 
Igen, hiszen mindig az 
első  lépés a legnehe-
zebb… vagy az első lépés 
előtti kétségek és kérdések 
feloldása: Mi van itt? Mit 
kell tenni? Hogyan kell vi-
selkedni? Mikor szólítsak 
meg valakit és hogyan? 
Ki az Úr? És ki vagyok én magam? Talán 
maga az Úristen kísért be ide minket, hogy 
választ kaphassunk, és egy új fejezetet 
nyithassunk életünkben. 
Néhányan már gyermek- és ifjúkorban is 
éreztük az Úr jelenlétét és hívását, többen 
forgattuk a Bibliát is, imádkozni is megta-
nultunk, mások otthoni magánáhítatot is 
végeztek, és alkalmanként templomba is 
jártak.  Sokszor érezhettük is már, ahogyan 
Isten mellettünk állt a reménytelennek 
tűnő és örömteli helyzetekben, de csak az 
élet terheinek sűrűsödése után kezdtünk el 
rendszeresen járni az istentiszteletekre… 
A valódi hitre és a tudatos elkötelezett-
ségre azonban csak lassan, fokozatosan 
érhettünk meg, így a ma vállalt elköte-
lezettséggel itt állhatunk a Nagyerdei 
Gyülekezet körében.
Bibliaiskola… talán az önismeret 
iskolája? Igen, hiszen a Biblia helyes 
használata révén útmutatást kaphatunk 
önmagunkhoz, az emberhez is... Rájöhet-
tünk, hogy bőven van még mit változtatni 
önmagunkon (pedig többen hittük, hogy 
„minden” rendben van életünkben). Fel-
ismerések gyökeresedhettek meg arról, 
hogy mi magunk is ugyanolyan gyarló, 
bűnös emberek vagyunk, mint min-
denki más ezen a Földön. Mert mi is az 
eredendő bűn a Biblia értelmében? Az 

engedetlenség és a hitet-
lenség.  Ezeket volt bőven 
részünk gyakorolni egész 
eddigi életünkben. Egyre 
inkább azonban azt érez-
tük, hogy a ránk nehezedő 
terhekkel egyedül már 
nem tudunk megbirkózni, 
hogy az élet sűrűjében 
eligazodni csak egy kü-

lönös (isteni) iránymutatás által vagyunk 
képesek. Jó reménységet azonban éppen 
ezek a felismerések adhatnak, hiszen csak 
ezek által juthatunk el az újjászületéshez 
és üdvözüléshez. 
Bibliaiskola… talán a felemelő érzé-
sek iskolája? Igen, hiszen a kezdetek 
óta sok olyan új érzéssel lettünk lelkileg 
gazdagabb, amit korábban elképzelni sem 
tudtunk. Ilyen az a nagyfokú nyugalom, 
amiben a heti összejövetelek alatt volt/
van részünk, mert máshol eddig ezt nem 
tapasztaltuk meg. A mindennapi roha-
násban itt lelkileg fel tudtunk töltődni. 
Felemelő átélni egy tiszta közösségben 
való létünket is, ahol mindenki ugyanab-
ban az értékrendben (Istenben) szeretne 
fejlődni, emiatt megértést is kaphatunk 
egymástól és egymásról. 
Bibliaiskola… talán a megújuló akarat 
iskolája? Igen, hiszen egyre inkább érez-
tük a szükségességét egyfajta életREND 
kialakításának is. Ma már tudjuk, hogy ez 
csak akkor lehet sikeres, ha életünkben 
Isten kerül az első helyre.
Sok titkon feltett kérdésünkre kaptunk 
választ, hogy végül megtalálhatjuk azt az 
egyet, amely a biztos utat mutatja, ame-
lyen haladva életünk keresztjét tovább 
tudjuk vinni, talán le is tudjuk azt tenni… 
és új erőt kaphatunk a mindennapok kihí-
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vásához és a nehézségek elviseléséhez és 
reményt az örömteli életre. 
Bibliaiskola… talán a felszabadulás is-
kolája? Igen, hiszen gyakran visszacsen-
genek a bizalomra biztató sorok: „Boldog 
ember az, aki az Úrba veti bizodalmát”; 
vagy egy másik: „Hagyd az Úrra a Te 
utaid, bízzál benne, és ő teljesíti”. A Szent-
írás által megismerhettük az Úr tanításait, 
mely határozott iránymutatással szolgál 
bennünket, bizalmat ébreszt és reményt ad 
arra, hogy minden nehézség és küzdelem 
ellenére a RENDBEN ÉLNI ÖRÖMTELI! 
A Szentírás tökéletes igazsága csodálattal 
tölt el minket, mert a Szentlélek által az 
Ige Isten hűségét teszi bizonyossá. Ezt a 
hűséget kell kifejlesztenünk magunkban 
és visszadni Neki! Felismertük, hogy Isten 
kegyelme, szeretete számtalan esetben 
megmutatkozott már életünkben, a nehéz-
ségekben, váratlan fordulatokban mindig 
velünk volt és féltő szeretettel támogatott 
minket.
Bibliaiskola… talán a cselekvésre 
késztetés iskolája? Igen, hiszen sokan 
szerettünk volna „egy” igazi közösség 
részévé válni, tartozni „valahová”, ahol 
hitben erősödhetünk, kapcsolatainkban ki-
teljesedhetünk és cselekvéseinkben meg-
valósíthatjuk önmagunk valódi lényegét. 
Szerettük volna kevés szabadidőnket „ér-
telmesen” eltölteni. Ez sikerült, most már 
bizton elmondhatjuk, jó helyre kerültünk.  
Szeretnénk minél mélyebben megismerni 
a Bibliát, és reménységgel tölt el minket, 
hogy a családunk és a gyülekezet aktív 
részesei lehetünk. 
Bibliaiskola… talán maga a teremtés fo-
lyamata? Igen, hiszen a teremtés, valódi 
önmagunk megteremtése már elindult, és 
mi magunk is kitűztük már a célt. Az eddig 

szerzett bibliai ismeretet, a RENDről szóló 
tudást, a felemelő érzéseket, a megújulá-
sunkat, a felszabadulásunkat és a cselek-
vésre készségünket most összegezhetjük 
mindabban, amiért érdemes az Istent tisz-
telni és követni Őt. Isten hívó szavának, 
kegyelmének és Igéjének elfogadása segít 
minket abban, hogy nagyobb szeretettel, 
türelemmel forduljunk embertársaink és 
a környezetünk felé, és valódi Örömöket 
éljünk át.
Bibliaiskola… talán maga ez egy ered-
mény? Igen, hiszen az elhatározás, hogy 
hitünket ünnepélyesen megvalljuk, immár 
megszilárdult és most valóságossá is fog 
válni. A minket idevezérelt érzések már 
értelemmel telítődtek. Elérkezettnek látjuk 
az időt arra, hogy az itt előkészített alkal-
mon Isten segítségével megvallhassuk hi-
tünket, és megfogadhassuk, hogy további 
életünket az Ő dicsőségének szenteljük, 
szolgálatainkkal.  

Kérjük a Gyülekezetet, hogy megtérésün-
ket fogadja jó reménységgel, és a későbbi, 
Úrért tett közösségi szolgálatainkat elfo-
gadó bizalommal! Hogyan szeretnénk élni 
ezután a világban? Ahogyan Pál Apostol 
az efézusiakhoz írt levelében mondja:  
„Vessétek le a régi élet szerint való embert, 
aki a csalárd és gonosz kívánságok miatt 
megromlott, és újuljatok meg a lélek által 
elmétekben, öltsétek fel az újembert, akit 
Isten újjáteremtett, és aki a tiszta igazság-
ban, valódi szentségben él.” (Ef 17, 22-24)

Így lesz érdemes élnünk, hiszen Ő az Út, 
az Igazság és az Élet!  Isten szeretete és 
bölcsessége vezesse továbbra is a Gyü-
lekezetet!

Bujdosó Judit

Mit jelentett számunkra az elmúlt 6 hónap?
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KöszöntésKonfirmált imádsága

Gondviselő 
Édesatyánk!
Hálás szívvel köszön-
jük, hogy elkészítetted 
számunkra ezt a mai, 
ünnepélyes alkalmat.

Köszönjük, hogy itt állhatunk előtted, s 
bár nem érdemeljük meg, de Te mégis adsz 
számunkra újrakezdési lehetőséget, hogy 
a Te Szentlelked vezetése által életünk új 
irányt vehet.
Bocsásd meg Urunk, hogy elfordultunk 
Tőled, és hívó szavaid oly sokáig csak süket 
fülekre találtak tévelygéseink közepette.
De most már tudjuk, hogy féltőn szerető 
Istenünk van, akire becsukott szemmel 
bízhatjuk életünket.
Hálás, alázatos szívvel adózunk, hogy Te 
előbb szerettél minket.
Magasztalunk Téged Urunk ezért a mér-
hetetlen szeretetért, amellyel kiválasztottál 
és elhívtál bennünket.
Köszönjük, hogy most vallomást tehetünk 
viszontszeretetünkről.
Köszönjük a reménységet, hogy a Jézus 
Krisztusba vetett hit által örök életünk lehet.
Áldd meg Urunk ezt a frigyet, és segíts, 
hogy a Te utadon járva, azon híven meg-
maradva, hitben gyarapodva életünket a 
Te dicsőségedre szentelhessük.
Könyörgünk Urunk, Istenünk, nyitott 
szívért, Igédnek befogadásáért.
Könyörgünk, hogy minden ma és már 
korábban elkötelezett szív megtalálja helyét 
Szentlelked által vezérelve a szolgálatban.
Köszönjük Néked, Urunk, áldásaidat, és 
kérjük a továbbiakban is gyülekezet egész 
közösségére.
Kérünk, Urunk, hallgasd meg imád-
ságunkat. Ámen.

Dr. Gebri Enikő

Kedves Konfi rmáltak! A tavalyi Biblia-
iskolások nevében állok ki elétek - mond-
hatnám azt is: közétek. Hiszen most tet-
tetek bizonyságot hitetekről, s így immár 
egy testvéri közösség tagjai vagyunk!
Röpke egy éve ott álltunk tizenketten, ahol 
Ti most, testünket-lelkünket felöltöztetve 
ünneplőbe, izgalommal, meggyőződés-
sel, alázattal, hittel felvértezve. És azt 
mondtuk örömmel: megérkeztünk! Most 
pedig, ha rátok nézek, az jut eszembe: 
különböző emberek, sokféle életút, más 
és más megérkezés. Örvendezve tekintek 
Rátok: kerestétek az Úr Jézus Krisztust 
és megtaláltátok! Ahogyan Spurgeon-
nél olvashatjuk: „…A keresésben az az 
öröm, hogy meg is találjuk Őt. Ahogyan 
keressük, egyre világosabban megmu-
tatja magát, egyre szorosabb közösségbe 
von önmagával. Boldogok az őt keresők, 
mert ha egyszer megtalálták, velük marad 
mindörökké, és egyre drágább kincs lesz 
szívük és értelmük számára.”
Megtettétek az első lépéseket! Ne lan-
kadjon a hétköznapok sodrában bizakodó 
kedvetek, ne halványodjon komoly dön-
tésetek! Tárt kapukkal várunk Benneteket 
a gyülekezetbe! Személyes kapcsolatokat 
ápolhattok majd a kisebb közösségekben 
bibliaköri alkalmakon, amelyek hitéletbeli 
formálódásotokat segítik.
Elmondhatom: Jó egy közösséghez tartoz-
ni, keresztyén értékrend szerint élni min-
dennapjainkat, együtt lenni, beszélgetni, 
imádkozni református testvéreinkkel. A 
Bibliát tanulmányozva is fi gyelni Minden-
ható Atyánk szavára, és általa megérezni 
önnön változásainkat, lelkünk rezdüléseit.
Tiszta szívből kívánom: „Áldjon meg és 
őrizzen meg Titeket az Úr!”

Kovács Zsuzsa
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Gondnoki köszöntő
Kedves most konfi rmált testvéreim!

Szeretettel köszöntelek benneteket gyü-
lekezetünk presbitériuma nevében, a 
gyülekezetben.
Örömmel tölt el bennünket, és bátorítást, 
megerősítést ad, hogy Istent befogadtátok 
a szívetekbe, és életcélul választottátok az 
Ő követését.
Olyannyira fontos a döntésetek, hogy az az 
életetek minden egyes részletére hatással 
lesz. Átalakul az értékrendetek, emberi 
kapcsolataitok, és sok kérdés, ami eddig 
átláthatatlan volt, értelmet nyer.
Az, hogy most itt álltok, hogy a Krisztus 
követése mellett döntöttetek, Isten tervé-
nek a része. Céllal vagyunk kiválasztva. 
Isten valódi célja az, hogy titeket, minket 
áldásainak a csatornájává tegyen mások 
számára. 
Ahhoz, hogy az Úr közvetítőivé váljunk, 
meg kell ismernünk Őt. Az egyik hiteles 
forrás erre a Biblia. Ha a hitben növeked-
ni akartok, ha azt szeretnétek, hogy az 
életeteknek súlya legyen, merüljetek el a 
Szentírásban. Ahhoz, hogy egy vállalko-
zás hasznot hozzon, nagyon jól kell ismer-
ni az adott gazdasági környezetet, a piac 
működésének törvényeit. A sikeres keresz-
tyén élet egyik nagyon fontos feltétele, 
hogy megismerjük a Bibliát. Nemcsak 
azokat az igéket, történeteket, amelyek 
jó érzéssel töltenek el, vagy érdekesek a 

számunkra, hanem a teljes Szentírást. Ez 
létfontosságú. E nélkül nem vagyunk ké-
pesek meghallani, ha Isten szól hozzánk. 
Nekem nagyon sokat jelent az, hogy egy 
bibliakör tagja vagyok, ahol az adott ige-
szakaszról beszélve, egymás gondolatait 
megismerve tudunk hitben növekedni, 
egymás hitét erősíteni. Nagyon kevés 
dolog van ahhoz fogható, amikor az ember 
ráismer arra, hogy a kétezer évvel ezelőtt 
leírott mondatok ma is értelmet nyernek. 
Az Úr nemcsak a hitre hívott el benne-
teket, hanem arra is, hogy tartozzatok 
valahova. A Biblia szerint magányos 
szent vagy lelki remete, aki a közösségtől 
megfosztva, a többi hívőtől elszigetelve 
él, nem létezik.
A Szentírásban olyan kifejezéseket ta-
lálunk, hogy egy test vagyunk, együtt 
épülünk, Krisztus tart minket össze, és 
együtt fogunk elragadtatni.
Ha olyan közösségre vágytok, ahol Isten 
megismerése a cél, ahol együtt örülhettek, 
vagy éppen arra vágytok, hogy megosz-
szátok másokkal a problémáitokat, hogy 
segítséget kapjatok, akkor megsúgom, 
hogy jó helyen vagytok!
Nem vagyunk tökéletesek, és az élet na-
gyon sok kérdésére nem tudjuk a választ, 
de ha elfogadtok bennünket, akkor egy 
olyan közösség, gyülekezet tagjai lesztek, 
ahol barátokra, hitbéli testvérekre talál-
hattok, és együtt örülhetünk annak, hogy 
olyan vezetőnk van, mint Jézus Krisztus.
Szeretettel várunk benneteket az isten-
tiszteletekre, a bibliaórákra, a gyülekezeti 
rendezvényekre, ahol együtt épülhetünk 
egymás hite által.
Az Úr legyen veletek az úton, amelyen 
most elindultatok! 

Kerti Péter gondnokKovács Zsuzsa köszönti a konfi rmálókat
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Összetartozásunk napja
Gyülekezetünk vezetése olyan változa-
tosságra törekszik, ami a tartalom elmé-
lyítését is szolgálja. Ebben az esetben a 
közösségi élet gazdagítását, fejlesztését 
tűzte ki céljául a különleges vasárnap.
Már a templomba érkezésnél alkalmam 
nyílt két-három olyan ismerőssel beszél-
getni, akikkel a fél 9-es istentiszteletre já-
runk, de évek óta csak futólag köszönünk, 
és nem tudunk egymásról semmit.

Különleges volt a kezdés: az énekkar 
ünnepélyes bevonulása a lelkész úrral 
az élen. Élmény volt együtt énekelni az 
énekkar szép hangú vezetésével.
Nagyon meghatottak a szép hitvallások. 
Dóry Zsuzsit még óvodás korában ismer-
tem meg egy régi táborozásunk során, 
most pedig egyetemistaként tett bizony-
ságot hitéről egyszerű, kedves, meggyőző 
szavakkal. Hodossi Sándor presbiter-
társam hitvallása egy három gyermekes 
család helyét mutatta be a gyülekezetben. 
Őszinte, közvetlen szavai minden család 
számára biztató példát jelenthetnek arra, 
hogyan lehet a gyermekekkel hitben élni.
A hosszabb szünet alkalmat adott arra, 
hogy egy régi kedves tanítványommal 
beszélgessek és bemutasson olyan isme-
rősének, aki 17 éve a mi gyülekezetünk 
tagja, de sohasem találkoztunk. Pedig 
szorgalmas résztvevője vagyok a táboro-
zásnak is, ahol sok ismerősre tettem szert, 
mégis olyan sokan vagyunk, hogy kevés 
az alkalom a személyes kapcsolatokra, 
pedig ez tehet minket igazi közösség-
gé. Találkoztam olyan tanár kollégám 
feleségével, aki most vett részt a felnőtt 
konfi rmáción, amiről eddig csak a Hon-
lapunkból értesülhettem. Mennyivel jobb 
volt élőben is beszélgetni!

A program második felében az Ige ma-
gyarázata is a közösség fontosságát hang-
súlyozta. Az orgonaszó mellett Németh 
Áron zongorakísérete gazdagította az 
alkalom ünnepélyességét. Jó volt hallgatni 
az énekkar szolgálatát, akiket inkább a fél 
11-es istentisztelet látogatói élvezhetnek 
gyakrabban.

A hosszabb program arra inspirált, hogy a 
végén is beszélgessünk. Ekkor egy másik 
kedves tanítványommal társalogtam, aki 
még nem régen tagja a gyülekezetünknek, 
de szót válthattam menyasszonyával is, 
akinek az édesanyját ismertem idáig. 
Elmélkedhettünk közeli esküvőjükről, 
életükről, helyükről a gyülekezetben.
A nagy tömegben számtalan régen lá-
tott ismerőssel villant össze a szemünk 
és üdvözöltük egymást meglepetéssel, 
nem is gondolva, hogy mi ugyanannak a 
gyülekezetnek vagyunk a tagjai. A külön-
leges alkalom nem csak jó gondolatnak 
bizonyult, hanem a valóságban is elérte 
célját. Nekem mindenképpen élmények-
ben gazdag délelőttöt hozott, és felemelő 
érzéssel mentem haza.

Székely Pálma

„Ezek pedig kitartóan 
részt vettek az 

apostoli tanításban, 
a közösségben, 

a kenyér megtörésében
 és az imádkozásban.” 

(Csel 2,42)
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Összetartozásunk napja

Lélegezz bennem Szentlélek, hogy
szentül gondolkozzam.
Vezess engem Szentlélek, hogy
szentül cselekedjem.
Vonj engem Szentlélek, hogy 
szentül szeress ek.
Erősíts engem, Szentlélek, hogy
ami szent, arra vigyázzak.
Őrizz engem Szentélek, hogy 
soha el ne vesszek.

Augustinus

Életképek

Áldás

Keresztelés

Ifi s nap



„Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér 
megtörésében és az imádkozásban.” (Csel 2,42)

Hírek

Május 16. Alföldi Csaba orgonál
Május 23. Márfi  Rita zongorázik
Május 30. Beeri Barnabás zongorázik
Június 06. Hálaadó istentisztelet

Zenés áhítat

 Áldozócsütörtökön, május 13-án csak 
délelőtt fél 11-kor lesz istentisztelet.

 Fiatalok konfi rmációja lesz május 16-án 
fél 11-kor.

 Hittan évzáró családi istentisztelet lesz 
május 30-án, vasárnap 3 órakor.

 Úrvacsorai előkészítő istentiszteletek 
lesznek május 19-22, szerda-szombat 6-kor.

 Pünkösdvasárnap úrvacsorás istentiszte-
let fél 9 és fél 11-kor, 5 órakor Zenés áhítat.

 Pünkösdhétfőn fél 11-kor lesz isten-
tisztelet és 5 órakor kamarakórus évadzáró 
istentisztelet a templomban.

 Vakációs gyerekhét lesz hittanosoknak 
június 21-től 25-ig délelőttönként a gyüle-
kezeti házunkban.

a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele
4032 Debrecen, Bolyai u. 25.   Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos lelkipásztor
Nyomda:   REXPO Kft.            Készült 1500 példányban
16. évfolyam 5. szám

DEBRECEN

Áldott pünkösdöt kívánunk!
a Szerkesztőség

NYOMTATVÁNY

 Gyülekezeti tábor lesz júl. 12-18 között, 
részletek szórólapon.

(vasárnaponként 5 órakor)

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK
 tagjai adományaiból él:

 egyházfenntartói járulék
 perselypénz
 céladományok
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