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Gyülekezetünk négy évvel ezelőtt ka-
pott lehetőséget arra, hogy az egyházi 
fenntartásba kerülő Dienes László 
Gimnázium és Szakgimnázium (azóta 
már Szent László Gimnázium és Techni-
kum) diákjai számára is tartsunk hittan 
órákat. A négy évvel ezelőtt hittanra 
beiratkozó kilencedik osztályosok mára 
felnőtt lányok és fi úk lettek. Érettségi 
előtt kértem meg őket arra, hogy érté-
keljék, mit jelentett számukra a négy 
év középiskolai hittan.
„Azt hiszem a kedvenc témaköröm az volt, 
mikor a párkapcsolatokról beszélgettünk, 
mert azért azon az órán nagyon sok jó 
tanács elhangzott. Szerettem azt a játékot 
is, amiben el kellett magunkat helyezni, 
hogy ki milyen közel érzi magát Istenhez.  
Nem volt olyan téma, amit nem szerettem 
volna, hiszen mindegyikben volt valami 
érdekes, ami hozzá tudott tenni szerintem 
a tudásunkhoz és a fejlődésünkhöz. Hasz-
nosnak tartom személyiség formálódásá-
ban a hittan órákat, mert voltak és lesznek 
is olyan témák, amik elgondolkodtatják 
az embert, hogy ő hogyan cselekedne egy 
olyan szituációban, és mit tartana akkor 
helyesnek. Mai napig vannak olyan csele-
kedetim, amit többször átgondolok, hogy 
vajon jól teszem-e.” (Balogh Vanessza)

„A legjobb pillanat a hittanórákon min-
dig az volt, amikor mi is elmondjuk a 
véleményünket az órával vagy a témával 
kapcsolatban, és hallottam más társaim 
érveit és nézeteit, ez számomra mindig is 
nagyon különleges volt, mert ez által is-
merhetjük meg egymást. A másik legjobb 
dolog még azok a rendhagyó hittanórák 
voltak, amikor elszakadunk az iskola falai 
közül és elmehettünk egy templomba ahol 

játszhattunk hittanos játékokat és énekel-
tek nekünk dicsőítő zenéket, ezek mindig 
nagyon különlegesek voltak és érdekesek, 
szeretettel vártam ezeket az alkalmakat. Il-
letve az egyik rendhagyó alkalom, amikor 
a református kollégiumban töltöttünk egy 
napot és csapatokban játékos feladatokat 
oldhattunk meg. A dolog, amit innen 
mindenképp tovább fogok vinni az az a 
boldogság, amelyeket ezeken az órákon 
kaptam, illetve az új Bibliával és Istennel 
kapcsolatos ismereteim, amelyek akár a 
mindennapi életben is jól jöhetnek.” 

(Sípos Boglárka)

Szerintem nagyon hasznosak voltak az 
órák. (...) Akárhányszor Istenről vagy 
Jézusról kezdtünk el beszélni vagy az óra 
előtt vagy végén imádkoztunk, az jó érzés-
sel töltött el. Az órák után a közérzetem is 
jobb volt.” (Harangi Csilla)

„Nos, amit a jövőben magammal viszek, 
vagyis megjegyzem, hogy amíg, amikor 
van lehetőségem, gyakorolni fogom a 
vallást, a gyermekeimnek, amikor lesznek, 
szeretném azt mondani, hogy válaszd a 
református hittant, tanulhatsz belőle, bá-
torítani fogom, mert szükség van az ilyen 
órákra is, még ha úgy gondoljuk, hogy 
ez hiányzik nekem a legkevésbé reggel 
8-kor.” (Nagy Gabriella Médea)

„Kilencedik év végén kaptunk egy-egy 
személyes idézetet a Bibliából. A papír 
nekem ma is megvan, ez van rajta: ‚Gyö-
nyörködj az Úrban, és megadja szíved 
kéréseit.’ (Zsoltárok 37,4) Ez az idézet 
nagyon tetszett, örültem, hogy ezt kaptam, 
hasonló van a konfi rmációs lapomon is. 
(...) Volt egy olyan feladat, hogy Istennek 
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kellett írni egy levelet. Ez a feladat is tet-
szett, és még az a levél is megvan.” (Kiss 
Melinda)

„… rengeteg fontos dolgot tanultam meg. 
Köztük az elfogadást, és hogy hogyan 
hihetek Istenben. Egyáltalán nem bán-
tam meg azt, hogy református hittanra 
jelentkeztem. (…) A személyiségemet 
mondhatom, hogy nagyon is átformálta a 
hittan, teljesen megváltoztam, szerintem 
jó irányba. Azóta a családomnak is tudtam 
átadni ebből a „tudásból”, és rendszeresen 
járunk is templomba.” (Lőrinczi Dézi)

Isten áldása legyen annak a mintegy 150 
középiskolás hittanosunknak az életén, 
akik közül sokan a hittan órákon talál-
koztak először az evangéliummal. Gon-
doljunk rájuk szeretettel, imádsággal!

Hodossi Sándor

Covid után 2. – Covid után 2. – Vissza a jövVissza a jövőőbebe

A járvány kezdetén, 2020 tavaszán: „Gyó-
gyító közös gondolkozás – vírusos idők-
ben” címmel tartottam egy 12 részből álló 
sorozatot, mely elérhető a refnagyerdo.
hu honlapon, youtube-on és a Szivár-
vány akkori számaiban is. Most, amikor 
bizakodunk abban, hogy a világjárvány 
lassan lecseng „Covid után...” címmel 
egy rövidebb sorozatban hívok a közös 
gondolkozás folytatására.

Fontos, hogy elgyászoljuk veszteségeinket 
és hálát adjunk, hogy még élhetünk és 
összegyűjthetjük a tanulságokat is. Ilyen 
fontos fi gyelmeztetés lehet, hogy gondol-
juk újra életünket, értékrendünket.
Hogyan élted meg a járvány bő egy esz-
tendejét? Milyen félelmek, aggodalmak 
fogalmazódtak meg benned? Ki-mi hi-
ányzott különösen? Mi lett a korábbiakhoz 
képest fontosabbá? Minek csökkent a 
jelentősége...?

A világjárvány nem Isten csapása, hanem 
a globalizált telhetetlenségünk tette világ 
méretűvé. De ezek által is taníthat, formál-
hat bennünket Isten, ha készek vagyunk 
átgondolni életünket. Sokan megfogal-
mazták már az elmúlt hónapokban, azt a 
vágyukat, hogy: mikor térhet vissza min-
den a régi kerékvágásba? Természetesen 
életünkben nagyon sok részlet jó, hasznos 
volt, vagyis jó lenne azokat ott folytatni 
ahol kényszerűen abbamaradt.
De mégis jogos a kérdés, hogy minden 
különösebb gondolkozás nélkül térjünk 
vissza mindenben változatlanul a régi 
kerékvágásba? Vizsgáljuk meg, hogy mi 
az ami nem kell, hogy változatlanul a 
régi szerint folytatódjon életünkben? A 
sok nagyszerű segítő cselekedet mellett 
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tanulság az is, hogy még a bajban sem tu-
dunk feltétlenül mindannyian összefogni, 
mert önös, vagy pártpolitikai érdekeink 
akadályozhatják még a józan segítés tetteit 
is. Valóban teljes szívvel, teljes lélekkel, 
teljes erővel és elmével szeretjük az Urat? 
Vagy mellette azért dédelgetjük kis bálvá-
nyainkat is? Gyakran mégis csak inkább 
az embereknek akartunk jobban tetszeni? 
Milyen kincseket érdemes gyűjteni? Hol 
legyenek a mi kincseink?

Keresztyén emberként valóban Jézus 
van életünk középpontjában? Langyos 
keresztyénségünkkel hagytuk, hogy 
gyermekeink, unokáink életét inkább a 
világ szelleme irányítsa? Közösségileg is 
van mit megvizsgálnunk, mert a járvány 
több mindent megkérdőjelezett társadalmi 
életünkben és globális szinten is. Nyil-
vánvaló, hogy mértékletesebb életet kell 
élnünk, mert különben nem sok minden 
marad meg ezen a földön az egyébként 
nagyon szeretett unokáink számára. Gon-
dolkozz el, hogy mivel életben maradtál, 
mire kellene jobban felhasználni kapott 
idődet, erődet, képességeidet?

Egyébként valóban vissza kellene térnünk 
– de nem feltétlenül a régi kerékvágásba, 
hanem vissza kell térnünk a jövőbe, vagyis 
már most az Isten akaratát cselekedve, 
az Isten országába! Határozd el még ma, 
hogy magadban elcsendesedve valóban 
újra gondolod életedet és ha felismered, 
hogy miben tértél el a száddal vallott 
krisztushitedtől, akkor abban most vál-
toztatnod kell. Térj vissza az Úrhoz! Térj 
vissza a jövőbe!
(Folytatjuk)

Püski Lajos

Covid után 2. – Covid után 2. – Vissza a jövVissza a jövőőbebe Konfirmáló imádságaKonfirmáló imádsága

Mindenható Istenünk!

Hálát adun k neked, hogy vezérelve éle-
tünket eljuttattál ide, amikor a gyülekezet 
előtt vallást tehetünk ébredező hitünkről!
Köszönjük neked szüleinket, nagyszü-
leinket, keresztszüleinket, akik úgy ne-
veltek és neveltettek, ahogyan arra a ke-
resztelésünk alkalmával ígéretet tettek. 
Hálásak vagyunk lelkészeinkért és hit-
oktatóinkért, akik megismertették velünk 
hitünk alapjait, a Szentírás igaz és örök 
érvényű tanításait!

Kérünk téged mennyei Atyánk, hogy 
tartsd meg és növeld bennünk a hit erejét, 
adj mindannyiunknak Hozzád és Igédhez 
való hűséget, igaz szeretetet és kitartó re-
ménységet! Segíts, hogy egész életünk-
ben téged kövessünk, és a Te parancso-
lataid szerint, a Te dicsőségedre éljünk!
Ámen

Széles Hanna



5

Fiatalok konfi rmációja – gondnoki köszöntFiatalok konfi rmációja – gondnoki köszöntő

„Éppen ezért minden igyekezetetekkel „Éppen ezért minden igyekezetetekkel 
törekedjetek arra, hogy hitetekben mu-törekedjetek arra, hogy hitetekben mu-
tassátok meg az igaz emberséget, az igaz tassátok meg az igaz emberséget, az igaz 
emberségben ismeretet, az ismeretben emberségben ismeretet, az ismeretben 
önuralmat, az önuralomban állhatatos-önuralmat, az önuralomban állhatatos-
ságot, az állhatatosságban kegyességet, ságot, az állhatatosságban kegyességet, 
a kegyességben testvéri szeretetet, a a kegyességben testvéri szeretetet, a 
testvéri szeretetben pedig minden ember testvéri szeretetben pedig minden ember 
iránti szeretet. Mert ha ezek megvannak iránti szeretet. Mert ha ezek megvannak 
és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a 
mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek 
sem terméketlenek.” (2Péter 1, 5-8)sem terméketlenek.” (2Péter 1, 5-8)

Tisztelt Gyülekezet, Kedves Fiatalok!Tisztelt Gyülekezet, Kedves Fiatalok!
Mi, a gyülekezet tagjai, és bármely Isten-Mi, a gyülekezet tagjai, és bármely Isten-
hívő közösség a világon, hálát adva, nagy hívő közösség a világon, hálát adva, nagy 
örömmel látja, hallja, hogy ismét gyara-örömmel látja, hallja, hogy ismét gyara-
podott a Krisztust követők tábora. Foly-podott a Krisztust követők tábora. Foly-
tathatnánk úgy is ezt a gondolatot, hogy tathatnánk úgy is ezt a gondolatot, hogy 
olyan időket élünk, amikor nagy szükség olyan időket élünk, amikor nagy szükség 
van a hívő emberek élete által mutatott van a hívő emberek élete által mutatott 
példára, az ige továbbadására. Ugyan-példára, az ige továbbadására. Ugyan-
akkor azt gondolom, hogy az emberiség akkor azt gondolom, hogy az emberiség 
történelmében Istennek mindig voltak kö-történelmében Istennek mindig voltak kö-
vetői. Mindig támasztott olyanokat, akár a vetői. Mindig támasztott olyanokat, akár a 
kövekből is, akik az életüket szánták arra, kövekből is, akik az életüket szánták arra, 
hogy másokat hitre segítsenek. Ebben a hogy másokat hitre segítsenek. Ebben a 
világban sokan nem értik a hívő embe-világban sokan nem értik a hívő embe-
rek elköteleződését. Nem csoda, hiszen rek elköteleződését. Nem csoda, hiszen 
az értelem és az ismeret fontos, de nem az értelem és az ismeret fontos, de nem 
egyenlő a hittel. Péter apostol a felolva-egyenlő a hittel. Péter apostol a felolva-
sott igében nemcsak az ismeretről beszél, sott igében nemcsak az ismeretről beszél, 
hanem az önuralomról, állhatatosságról, hanem az önuralomról, állhatatosságról, 
kegyességről, és a testvéri szeretetről is. kegyességről, és a testvéri szeretetről is. 
Nem szeretnék abba a hibába esni, hogy Nem szeretnék abba a hibába esni, hogy 
túlbonyolítom az egyszerűt, és magyará-túlbonyolítom az egyszerűt, és magyará-
zom a megmagyarázhatatlant… de a célt zom a megmagyarázhatatlant… de a célt 
az látja, aki benne él! Mindannyian, akik az látja, aki benne él! Mindannyian, akik 
itt vagyunk, biztosan elmondhatnánk azt, itt vagyunk, biztosan elmondhatnánk azt, 
hogy volt az életünkben, gyermekkorunk-hogy volt az életünkben, gyermekkorunk-
ban, olyan, aki bibliai történetekről mesélt. ban, olyan, aki bibliai történetekről mesélt. 

Jónásról és a cethalról, Noéról és a bárká-Jónásról és a cethalról, Noéról és a bárká-
ról. Vagy volt olyan szülő, nagyszülő, aki ról. Vagy volt olyan szülő, nagyszülő, aki 
fi atalkorunkban a kirándulás előtt egy új-fi atalkorunkban a kirándulás előtt egy új-
szövetséget csempészett a hátizsákunkba. szövetséget csempészett a hátizsákunkba. 
Vagy felnőttként, egy taxiban ahhoz, hogy Vagy felnőttként, egy taxiban ahhoz, hogy 
beüljek, először az ülésen lévő fekete kö-beüljek, először az ülésen lévő fekete kö-
tésű könyvet, a bibliát, a kezembe kellett tésű könyvet, a bibliát, a kezembe kellett 
vegyem… és innentől jöttek a kérdések. vegyem… és innentől jöttek a kérdések. 
Egy hívő közösség arról ismerhető fel, Egy hívő közösség arról ismerhető fel, 
hogy a tagjai segítik, támogatják, számon hogy a tagjai segítik, támogatják, számon 
tartják egymást. Ez különösen az elmúlt tartják egymást. Ez különösen az elmúlt 
évben vált fontossá, amikor a személyes évben vált fontossá, amikor a személyes 
találkozások korlátozottak voltak. találkozások korlátozottak voltak. 
A hívő ember megtalálja a módját, hogy A hívő ember megtalálja a módját, hogy 
hogyan segítse az arra szoruló testvért. hogyan segítse az arra szoruló testvért. 
Kedves konfi rmált Fiatalok!Kedves konfi rmált Fiatalok!
Szeretettel fogadunk be benneteket a Szeretettel fogadunk be benneteket a 
gyülekezetünkbe!       gyülekezetünkbe!       
Azt kívánom, hogy ti is közösséget talál-Azt kívánom, hogy ti is közösséget talál-
jatok köztünk! jatok köztünk! 
Szeretettel várunk benneteket a gyüleke-Szeretettel várunk benneteket a gyüleke-
zeti alkalmakra, a vasárnapi istentisztelet-zeti alkalmakra, a vasárnapi istentisztelet-
re, a csoportfoglalkozásokra, az ifjúsági re, a csoportfoglalkozásokra, az ifjúsági 
programokra, a gyülekezeti táborba ahol programokra, a gyülekezeti táborba ahol 
barátokra találtok és megtudjátok beszélni barátokra találtok és megtudjátok beszélni 
a titeket érintő kérdéseket.a titeket érintő kérdéseket.
Mi itt a gyülekezetben, megtapasztaltuk Mi itt a gyülekezetben, megtapasztaltuk 
az Úr áldását abban, hogy épülhetünk az Úr áldását abban, hogy épülhetünk 
egymás hite által, hogy feltehetünk egy-egymás hite által, hogy feltehetünk egy-
másnak kérdéseket, mert tudjuk, hogy másnak kérdéseket, mert tudjuk, hogy 
a válasz segítőkész, és szeretetből jön. a válasz segítőkész, és szeretetből jön. 
Éljük mindennapjainkat az Úrra nézve, a Éljük mindennapjainkat az Úrra nézve, a 
Szentlélekre hangolva, szem előtt tartva Szentlélekre hangolva, szem előtt tartva 
küldetésünket, emlékezve az Apostolok küldetésünket, emlékezve az Apostolok 
cselekedeteinek könyvében megjelenő két cselekedeteinek könyvében megjelenő két 
fehér ruhába öltözött férfi , fi gyelmeztető, fehér ruhába öltözött férfi , fi gyelmeztető, 
reményt adó szavaira!reményt adó szavaira!
„Galileai férfi ak, miért álltok itt az ég felé „Galileai férfi ak, miért álltok itt az ég felé 
nézve? Ez a Jézus aki felvitetett tőletek a   nézve? Ez a Jézus aki felvitetett tőletek a   
mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok Őt mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok Őt 
felmenni a mennybe.”felmenni a mennybe.”

Kerti Péter
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Vers

Meghallgattuk ajkatok szent fogadásait.

Bár Lélek szólt volna benne, s igaz, tiszta hit!

Zúgjátok a harci dalt, mely gyújt és elragad:

„Fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt!”

Most még érte lelkesültök, s holnap a világ

táncdalára hajladoztok, mint a gyenge láng.

Holnap már egy másik útra csábít tán a test?

Ködbe vész előttetek a megváltó kereszt.

Szivárvány –

a Debrecen-Nagyerdei Református 

Egyházközség hírlevele

4032 Debrecen, Bolyai u. 25. 

Telefon: (52) 410-811

Felelős kiadó: Püski Lajos

Nyomda:  Litográfi a        Készült 250 példányban

29. évfolyam 6. szám       Megjelenik havonta

Egyházközségünk számlaszáma:

11738008-20012917

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

Zsenge ifj ak, gyenge lányok, bárcsak lelkesen

Krisztus útján járhatnátok mindig győztesen!

Út, Igazság, Élet Ő s nincs benne tévedés,

nélküle a boldogsághoz kincs, tudás kevés.

Véle járva nem kísérhet szégyen és kudarc. 

Általa lesz szép az élet, lelkesült az arc.

Tettetekből ne teremjen könny, szitok, se vád,

szolgáljátok Istent, embert és a nép javát.

Konfi rmációra

Tartsatok ki, mert a Sátán támadásra kész.

Eszköze ezer ígéret, vagy gaz cselvetés.

Csak tovább is Jézus tiszta zászlaja alatt,

van hatalma! Megsegít és győzedelmet ad!

   Bódás János
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Presbitérium az Úrréten

A Nagyerdei Református Egyházközség 
presbitériuma több hónapos előkészítés 
után, 2016 december 5-én meghozott hatá-
rozatával kinyilvánította a saját szolgálati 
területén egy új gyülekezet alapítására 
irányuló missziói szándékát. Az elmúlt 
években sokat kellett munkálkodni azért, 
hogy 2021 január 1-jével kezdődően pedig 
már a nagyerdei gyülekezetről való leválás 
és önálló egyházközséggé szerveződés 
folyamata is elindulhatott. 
A Debrecen-Úrréti Református Missziói 
Egyházközség ez év május 16-án megvá-
lasztotta a presbitériumát és gondnokát.
Gondnok: Dr. Berényi Sándor
Presbiterek: Dr. Illésné Kovács Gyöngy 
Anna, Kiss Ábel Lukács, Kovács Károly, 
Krizsán Laura, Dr. Lénártné Koncz Edit, 
Mózes Márk, Szufelják Beatrix.

Összetartozásunk
napja

Június 20-án, vasárnap 
a templomban és a templomkertben

  8.30 – 9.00  Gyülekezés, beszélgetés

  9.00 – 9.45  Istentisztelet első része
  9.45 – 10.15  Szünet a beszélgetésekre

10.15 – 11.15  Istentisztelet második része
11.30 – 13.30  Közös ebéd a kertben
13.30 – 18.00  Tombola, majd sütemény, közös játék, foci, beszélgetés

Ebéd, közös költség, tombolajegy csak előzetes jelentkezéssel: 500 Ft

Sütemény, üdítő előzetesen felajánlható!
Szeretettel várunk minden gyermeket, fi atalt és felnőttet!

Reméljük hogy, veled is találkozhatunk!  

Pótpresbiterek: Dr. László Elemér, 
Molnárné-Kovács Dorottya.

Ezzel a gyülekezetalapítás 6 éves folya-
matának fontos szakasza fejeződött be.
Gyülekezetünk sokféleképpen segítette az 
új gyülekezet alapításával az Isten orszá-
gának épülését Debrecenben. Még két évig 
fokozatosan csökkenő mértékben, de anya-
gilag is támogatja az Úrréti Gyülekezetet.

Az Úr adjon bölcsességet az előttük álló 
nagy missziói, lelki feladatokhoz, közös-
ségépítéshez. Segítse az Úr egy leendő 
gyülekezeti központ, templom megépíté-
sének tervezésében és felépítésében is a 
gyülekezetet. Legyen Urunk áldása az Úr-
réti Gyülekezet önálló életén, szolgálatán.

Püski Lajos
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