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Bemutatkozás

Hitvallástételre gyűltünk ma 
össze. Felnőttként állunk itt, 
ám az újjászületés vágya ho-
zott a bibliaiskolai csoportba 
bennünket. Ki-ki átérezte a 
költő gondolatát: „Az Isten 
itt állt a hátam mögött, s én 
megkerültem érte a világot.”
Hiszen egy célból, de nagyon 
eltérő helyzetekből hívott 
minket Istenünk magához:
Némelyikünk egészen ifjúként érezte 
magát megszólítottnak.
Van közöttünk, aki eddigi engedetlenségét 
hátrahagyva lépett az Isten- és önismeret 
útjára.
Csoportunk más tagjai gyermekeket ne-
velve, példaadásra törekedve érezték meg, 
hogy dönteniük kell életük útvonalának 
kijelölésében.
Megint mások, noha gyermekként már 
tettek hitvalló fogadalmat, immár kama-
szodó gyermekek édesapjaként kívánnak 
Jézus szeretetének tétlen elfogadójából 
cselekvő keresztyénné lenni.
És olyanok is állnak közöttünk ezen a 
délelőttön, akik egy szép, tartalmas élet-
útra visszatekintve mondják: Köszönjük 
a gyógyítást, Uram! Testben és lélekben 
megerősödve szeretnének újra hitet tenni 
az Úr Jézus Krisztus mellett. 

Köszönjük, hogy nem enged-
ted, hogy elveszett bárányok 
maradjunk!
Köszönjük, Urunk Istenünk, 
a bibliaiskolát mint lehetősé-
get a veled való találkozásra!
Köszönjük azt a lelki békes-
séget és nyugalmat, amelyet 
kegyelmed nagyságának 
megismerése által nyerhet-
tünk!

Ám köszönjük az álmatlan éjszakákat is, 
amelyek hozzásegítettek bennünket, hogy 
ma a döntéshozatal után hitvalló fogadal-
mat tehettünk!
Hálásak vagyunk a közösségért, amelyet 
belőlünk formáltál!
Hálásak vagyunk Püski Lajos tiszteletes 
úrnak a derűs hangvételű, ám önvizsgá-
latra késztető péntek estékért, a türelmes 
és szeretetteljes bátorításért.
Kérünk téged Istenünk, hadd legyen hit-
vallásunk másokat is megindító üzenet!
Kérünk téged, erősíts meg minket frissen 
sarjadt hitünkben! 
Segíts, hogy mindig meghalljuk nekünk szó-
ló üzenetedet az igehirdetések alkalmával!
Kérjük áldásodat, megigazító szavad a 
gyülekezet minden tagjának életére!
Ámen! A csoport nevében:

Szolnokiné Melis Szilvia

Fogadalomtétel
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Tavaly konfirmált köszöntése

Két évvel ezelőtt, 
mikor először lép-
tem be ennek a 
gyülekezetnek az 
ajtaján férjem kon-
firmációja alkal-
mából, még nem 
is sejtettem, hogy 

ma én köszöntelek benneteket a tavaly 
konfi rmáltak nevében.
Akkor csak egy dolgot éreztem biztosan, 
azt, hogy hazataláltam végre. Isten létében 
soha nem kételkedtem, de az utat hozzá 
nem találtam.

A bibliaiskola alkalmai alatt szép lassan 
megértettem, a Teremtő annyira gondos-
kodik rólunk, hogy még útmutatót is adott 
nekünk a Hozzá való visszatalálásunkhoz. 
Megértettem, mennyire szeret bennünket, 
milyen végtelen türelemmel vár ránk, 
hogy vissza- és megtérjünk, a Hozzá tartó 
vonatra felszálljunk.

Egy éve hálával telt szívvel és megható-
dottan álltam itt, akkor már szívemben 
boldogsággal, hogy fogadalmat tegyek, a 
felé vezető útról soha le nem térek.
Most biztosan ti is hasonlót érezhettek, a 
Mennyei Atya melletti döntés nyújtotta 
lelki békét és megnyugvást. Jó vonatra 
szálltatok fel.
Ez egy csodálatos dolog, és hálás vagyok 
a Teremtő Atyának, hogy ti is velünk tar-
totok, hozzánk tartoztok.
Azt nem tudom megígérni nektek, hogy 
nem lesznek nehéz napjaitok, nem lesznek 
akadályok, kísértések az életetekben.
Nem ígérhetem, hogy problémák nélkül 
éltek ezentúl. De azt biztosan állíthatom, 
hogy Jézus Krisztus mindig veletek lesz, 

fogja a kezeteket, erőt ad a próbák idején, 
megvigasztal a jelenlétével, és felemel, ha 
elfáradtatok az úton, mindaddig, amíg az 
ajtót a szíveteken nyitva tartjátok előtte.

Kívánom nektek, hogy ne csak látogatói 
legyetek ennek a gyülekezetnek.
Merjetek ismerkedni, segítséget kérni, 
megtalálni a helyeteket, hogy ezáltal aktív 
társainkká, szolgálókká, segítőkké, útjelző 
kövekké válhassatok mások számára!
Köszöntelek benneteket itthon!

Halászné Nagy Adrienn

Igeolvasás és imádság

Felnőttkeresztelés
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Konfirmáló imádsága

Mennyei Atyánk!

Hálás szívvel kö-
szönjük, hogy el-
hívtál és tanítasz 
minket a Te örök 
Igazságaidra, me-
lyek által megis-
merhetünk Téged, 

Aki mindenkinél jobban ismersz és sze-
retsz mindannyiunkat.
Köszönjük, hogy a Te kegyelmedből meg-
ismerhettük a helyes utat, a Te Fiadat, és a 
helyes irányt, amely Hozzád vezet.
Köszönjük, hogy a Te Igéid által növeked-
hetünk és erősödhetünk hitünkben.
Úr Jézus Krisztus! 
Köszönjük a Te önként vállalt áldozatodat, 
melyet értünk hoztál, és megnyitottad 
számunkra az utat a Te Királyságodba! 
Köszönjük, hogy szívünkben őszinte el-
határozás születhetett, hogy szövetségre 
lépjünk Veled!
Kérjük, Istenünk, hogy Szentlelked által 
vezesd tovább lépteinket a keskeny úton, 
és taníts minket bölcsességedre!
Formálj Urunk, olyanná, amilyennek látni 
akarsz!
Erősíts meg, kérünk, hogy a most tett hit-
vallásunkat és fogadalmunkat megtartva, 
egész életünkben hűségesek lehessünk 
Hozzád, és az élet viharai se tántoríthas-
sanak el Tőled!
Áldd meg, kérünk, csoportunk és a gyüle-
kezet minden tagját, áldd meg vezetőinket, 
a Te Egyházadat!
Engedd, kérünk, hogy mindannyian meg-
tapasztalhassuk a Tőled jövő örömet, és 
békességet életünknek minden idejében!
Ámen.

Szatmári Mónika

Gondnoki köszöntő

A következő ige Mózes 3-ik könyvének 
26-ik versében a 13-ik részben olvasható.

„Én, az Úr vagyok a ti Istenetek, aki kihoz-
talak benneteket Egyiptomból, hogy ne 
legyetek többé azoknak a szolgái. Össze-
törtem jármotok fáját, és fölegyenesítve 
vezettelek benneteket.”

Tisztelt Gyülekezet, kedves most kon-
fi rmált Testvérek!

A tél még érezteti hatását, nehezen adja 
meg magát, de a tavasz feltartóztatha-
tatlanul tör előre. A tavasz a természet 
és ebben az ember számára is nagyon 
fontos időszak. Tavasszal a környezet, az 
éghajlat, a talaj és a gazda szakértelmének, 
bölcsességének az összessége optimális 
feltételt teremthet a vetésre. 

Sokunk életében volt egy tavasz, amikor 
meghallottuk a hívó szót, amikor, ha nem 
is kristálytisztán, de megértettünk valamit 
abból, amelyről a szüleink, a barátunk 
vagy a munkatársunk már hosszú ideje 
beszélt, ráébredtünk arra, hogy mi az éle-
tünk értelme, hogy melyik az út, amelyet 
követnünk kell. 

Mindenkit hív Isten. A lehetőség adott, de 
nem örökké. Ne halaszd el!

Az ember mindig válaszút előtt áll, és 
abban reménykedik, hogy jó döntést fog 
hozni.

A döntés, amelyet 11 testvérünk hozott, 
egészen más, olyan, amely átalakítja az 
életet, átformálja az értékrendet. Semmi, 
ami ebben a látható világban megsze-
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Gondnoki köszöntő

rezhető és ezek összessége sem ígéri az 
Örök életet.   

Ugyanúgy, ahogy annak az ismerősnek 
a szavára hallgatva eljöttetek az érdek-
lődők istentiszteletére vagy valamelyik 
gyülekezeti alkalomra, úgy ti is hatással 
lesztek sokakra. 

Ti is közvetítői lesztek az Úr igéjének, 
és cselekvői a Máté evangéliuma 28-ik 
részének utolsó két versében leírtaknak:

 „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá 
minden népet, megkeresztelve őket az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek 
nevében, tanítva őket, hogy megtartsák 
mindazt, amit én parancsoltam nektek, és 
íme én veletek vagyok minden napon a 
világ végezetéig.”  

Mi, a gyülekezet segítünk, mellettetek 
vagyunk személyesen, és imáinkkal.    

Mi, a gyülekezet, most már hitben testvé-
rek, készen állunk arra, hogy megosszuk 
veletek mindazt, amit mint tanítványok 
megértettünk, megtapasztaltunk és azokat 
a dolgokat is, amelyek türelemre, bölcses-
ségre intettek bennünket.

Várunk benneteket az istentiszteletekre, 
a gyülekezeti rendezvényekre, pl. a kö-
zeli Összetartozásunk napjára, és a nyári 
gyülekezeti többgenerációs táborunkba!
Mi készen állunk arra, hogy segítsünk. 
Éljetek hát ezzel!

Az Úr szeretete kísérjen benneteket!

Kerti Péter gondnok

Életképek

Áldás

Bibliaiskolai csoport

Hittanos rajzpályázat 
eredményhirdetése
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Hit és hivatás

Novemberi gyülekezeti hétvégénken a 
tanítványképzés programunk keretében 
„Hit és hivatás” témáról volt szó. Az 
utolsó előadást Kerti Péter, gyülekezetünk 
gondnoka „Hitünk és munkahelyünk” 
címmel tartotta, melyen 80 gyülekezeti 
tag volt jelen.

„Bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, 
mert meg tudunk vele 
birkózni.”
Ez a mondat, Mózes IV-ik 
könyve 13. részében talál-
ható. Attól a személytől 
származik, aki 11  társával 
együtt azt a feladatot kapta, 
hogy kémleljék ki azt a föl-
det, országot, amelyet Isten 
Ábrahámnak, Izsáknak és 
Jákóbnak ígért.
Csak Káleb és Józsué voltak azok, akik 
„jó” hírt hoztak arról a földről, csak ők vol-
tak a kémek között, akik hittek Isten ígére-
tének, akik felvállalták hitüket Izráel népe, 
egy olyan sokaság előtt, akiket félelem töl-
tött el az ott leselkedő veszélyek hallatán.
Sokszor adott erőt a munkám végzése 
során Káleb példája, hite, elköteleződése, 
az a szilárd alapot sugárzó nyugalom, 
ahogy a feldühödött tömeg elé állva olyan 
kijelentést tesz, amely akár az életébe is 
kerülhetett volna.
Erre csak az képes, aki tudja, hogy értel-
me van annak, amit tesz, akinek elhívása 
van ott, ahol a munkáját végzi, aki ismeri 
a saját értékeit, és azokat is, amelyeken 
változtatnia kell, aki már megtapasztalta 
azt, hogy cselekedeteinek a másik ember 
szolgálatára kell irányulnia. 
Isten nem vár el lehetetlent, és mindenhez 
ad segítséget. Kálebnek Józsuét. Egyi-

künkben sincs meg a teljes bölcsesség, 
mindannyiunknak vannak gyengeségei, 
és látásunkban holttér. Ezért küld Isten 
másokat, ezért van egymásra szükségünk.  
Nemcsak a jó papnak kell holtáig tanul-
nia, de mindenkinek. Munkánk végzése 
során nyitottnak és a tanulásra elszántnak 
kell lennünk. Felgyorsult világunkban az 
önképzés nem valamifajta buzgóság, ha-

nem a munkánk szerves és 
elengedhetetlen része. 
 Az ismeret azért is fontos, 
mert annak birtokában lehet 
tervezni. Márpedig terv és 
cél nélkül nincs megvaló-
sulás. Terv alatt nemcsak 
a nagyívű célok és azok 
eléréséhez kellő eszközök, 
tettek megfogalmazását 
értem, hanem azt, hogy hol-

nap mit kell elvégeznem, elérnem. Biztos 
ti is jártatok már úgy, hogy eltelt a nap, és 
magamnak sem tudtam megfogalmazni, 
hogy mivel. 
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek: ne 
esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva 
az alkalmas időt…” (Ef 5:15-16)
Sokszor – ha tervünk van is – azonnal, 
nagy lendülettel nekikezdünk a megva-
lósításnak. A felkészülést nem érdemes 
kispórolni. Mit csinált Jézus azokon az 
imádságban töltött kora reggeli és késő 
éjszakai órákban? Felkészült! 
Újra és újra meg kell kérdeznünk az 
Urat, mit akarsz, mit cselekedjem, meny-
nyi időt, erőfeszítést kell az adott cél el-
érésére fordítanom.
Bármilyen munka vagy tevékenység si-
kerét az határozza meg, hogy az mennyi-
re fontos számomra, és mennyire vagyok 
felkészült.    
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Hit és hivatás

A felkészülés része a tervvel, a céllal tör-
ténő azonosulás. Ez nem egyenlő a be-
letörődéssel és több mint az elfogadás. 
Akkor lesz a munkám eredményes, ha 
megértettem és elfogadtam a feladatot, 
ha azonosultam a közösség által megfo-
galmazott szabályokkal, keretekkel.
Az azonosulás „előszobája„ az elkötelező-
désnek. Az elköteleződés lényegét legjob-
ban Pál apostol fogalmazta meg a Filippi 
gyülekezethez írott levelének 3. részében. 
„Testvéreim, én nem gondolom ma-
gamról, hogy már elértem, de egyet te-
szek, ami mögöttem van azt elfelejtve, 
ami pedig előttem van, annak nekife-
szülve futok egyenest a cél felé, Isten 
mennyei elhívásának a Krisztus Jézus-
ban adott jutalmáért.”
 A motiváció elengedhetetlen része min-
dennapjainknak, és nagymértékben tá-
mogatja tevékenységünk sikerét. A mo-
tivációnak óriási eszköztára van, mint 
például a dicséret, elismerés, példaállí-
tás, amellyel másokat, kollégákat, testvé-
reket, családtagokat lehet buzdítani vagy 
átlendíteni egy nehezebb szakaszon, élet-
helyzeten. Sajnos munkakultúránkban 
még ritkán használjuk ezeket, inkább az 
anyagi jellegű elismerések kapnak teret, 
amelyeknek vitathatatlan a létjogosultsá-
ga, viszont többnyire személytelenek.
Félszavakból is megértjük egymást, 
hangzott egy régi közmondás, amelyet 
ma úgy mondanánk, hogy mondatok-
kal is félreértjük egymást. A „nincs idő 
semmire” munkastílusban elsikkad az a 
nagyon fontos részlet, hogy azért közlök 
a másikkal vagy többekkel valamit, hogy 
a kitűzött célt együtt érjük el. Ez pedig 
csak úgy jön létre, ha lényegretörően, tö-
mören, egyszerűen fejezem ki magam. 

 A munkám során többször megtapasztal-
tam már, hogy a személyes kommuniká-
ció a leghatékonyabb. Különösen akkor, 
ha fontos témában szeretném a másik 
véleményét megismerni. Természetesen 
van olyan helyzet, amikor be kell érnem 
a közösségi oldalak, fórumok, az e-mail 
nyújtotta szolgáltatással. De semmi sem 
helyettesíti azt, ha beszélgetés közben lá-
tom a másik arckifejezéseit.
Nem elég a telefonbeszélgetés (még ha 
okos is!). 
Nekünk, mint a Debrecen-Nagyerdei Re-
formátus Egyházközség tagjainak, több 
olyan eszköz van a kezünkben, amelyek 
segítségünkre lehetnek mások megszólí-
tásában. 
Az egyik ilyen a gyülekezeti többgenerá-
ciós táborunk. Az elmúlt években az ott 
készült, a különböző médiákban megje-
lent riportok, és egy az autó ülésén ha-
gyott Szivárvány több kollégám érdek-
lődését felkeltették. Az egyik legtöbbet 
kapott kérdés az, hogy hogyan lehet egy 
hétig együtt lenni kisgyereknek, fi atal-
nak és felnőttnek. Mi az a program, ami 
400 embert együtt tart, egy olyan világ-
ban amelyben a családtagok sem szán-
nak egymásra időt, csak annyit, amennyi 
„feltétlenül” szükséges.     

Káleb életét és tetteit példaként véve, mi 
az én, a mi helyünk, feladatunk a közös-
ségben, a munkahelyen, hívő emberként:
− Az „értékrend” képviselete, megélése;
− Életünk áldásainak közvetítése;
− Aktív részvétel a közösség építésében;
− Mások segítése;
− Hívő társaim erősítése;
…mindez minket is erősít!    

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

Információ

Gyülekezeti honlapunk címe:
www.refnagyerdo.hu

E-mail: refnagyerdo@gmail.com
Kórházlelkészek:   Kenézy Kórház – 511-
777/1943;  Klinika – 319-057
Európa Rádió  –  94,4 MHz

Imádkozzunk…

 Konfi rmált felnőttekért,
 Lelki életünk megújulásáért,
 Gyülekezeti szolgálatokért.

Hírek

„Nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben.” (1Kor 4,20)

Húsvéti családi délután

 Összetartozás napja: április 24-én 9:00-
11:00 óra között.

 Gyermekek anyák napi szolgálata május 
1-jén mindkét istentiszteleten.

  Mennybemenetel ünnepén (áldozó-
csütörtök), május 5-én, fél 11-kor lesz 
istentisztelet.

 Fiatalok konfi rmációja és keresztelése 
lesz május 8-án a fél 11-es istentiszteleten.

Újonnan indult Fiatal felnőttek köre


