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Istenhez vezető utakról
Kedves Gyülekezet!

Örömömre szolgál, hogy tolmácsolhatom 
a 2011/12-es bibliaiskolások érzéseit, gon-
dolatait, tapasztalatait. A vallomásokból 
kiderül, hogy ki, hogyan kereste, és találta 
meg az Istenhez vezető utat.
„Nehéz és hosszú évekbe telt, míg meghal-
lottam az Úr hívó szavát. Keserű, elveszett 
embernek éreztem ma-
gam. Rengeteg csalódás 
és fájdalom ért. Nem 
találtam a kiutat, még 
bánatosabb lettem. El-
kezdtem a Bibliaiskolát, 
mert arra vágytam, hogy 
megismerjem és megért-
sem az Urat. Fokozato-
san legördült a nagy kő 
szívemről. Rájöttem, 
hogy az Úr végig fogta 
a kezem, terelgetett, csak én tértem le az 
általa kijelölt útról. Már kevésbé hábo-
rog a lelkem. Fokozatosan megtanultam 
bocsánatot kérni. Megadta az életemben 
mindazt, ami hiányzott: hitemben erősí-
tést, közösséget és békességet.”
Hasonlóan vall egy másik testvérünk is:
„Szerintem mindenki számára nagyon 
fontos lenne a Bibliaiskolán elhangzott 
ismeretanyag. Az órák előtt kerestem a 
helyem a világban, úgy éreztem, hogy 
valami hiányzik, és azt, amit kerestem, 
itt találtam meg. A világ tele van hazug-
ságokkal, igaz szót csak a templomban 
hallhatunk. Mindenkinek javasolni tudom 
a Bibliaiskola elkezdését, mivel azzal csak 
nyerni lehet, veszíteni nem.”
Másnak az Úr nyilvánvaló tette adta meg 
a bizonyosságot Isten létezéséről:
„Mikor a gyermekemet vártam, tudatták 

velem, hogy beteg. Isten segítségével ma 
a kisfi am egészséges, aki az életünkbe 
fényt hozott és tudom, hogy az Úrnak 
köszönhetem.”
Van, aki felelősségre vonja az előző 
rendszert, amely nem adta meg nekünk a 
szabad vallásgyakorlás lehetőségét:
„A Bibliaiskola megmutatta a helyes 
irányt, és segítette az Isten utáni termé-

szetes vágyam tudatos és 
lelki kiteljesülését. Meg-
győződésem erősebb 
lett, gondolataim rende-
zettebbek, belső lényem 
nyugodtabb. A foglal-
kozások után biztosabb 
ismerettel veszem ke-
zembe a Bibliát. Vilá-
gosabbá vált előttem, 
hogyan bízhatok Isten-
ben, Jézus Krisztusban, 

akitől erőt meríthetek életem során saját 
és embertársaim javára. Minden bibliaóra 
után arra keresem a választ, hogy 40 éven 
át miért vették el tőlünk a kereszténységet, 
az Istenbe vetett hitet, a lelki támaszt, az 
erőt, a jót, a rendet, az igazságot.”
Másik társunk nem egyedül, hanem fele-
ségével látogatja az órákat, hogy együtt 
részesüljenek a református keresztyén 
tanításokban:
„Nagyon hasznos számomra a Biblia-
iskola. Sok új és megfontolandó dolgot 
hallottam, amelyektől kiegyensúlyozottá, 
magabiztossá, céltudatossá váltam. Re-
mélem, hogy sikerült leszállnom a rossz 
irányba tartó vonatról, és most jó irányba 
utazom. Most, hogy megkeresztelkedem 
és konfirmálok, úgy érzem teljesebb 
ember leszek. Leendő gyermekeinket is 
református hit szerint fogjuk nevelni.”
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Istenhez vezető utakról
Van köztünk olyan is, aki már régóta 
rálépett az Úr megismerésének útjára, és 
azért csatlakozott hozzánk, hogy a Bibli-
ával kapcsolatos ismereteit kiegészítse, 
mélyítse:
„Azért iratkoztam be, mert úgy éreztem, 
hogy részletekben hiába próbálom bővíte-
ni a bibliaismeretemet, nem tudom azokat 
úgy összerakni, ahogyan Nagytiszteletű 
Úr folyton hangsúlyozza és kéri a gyüle-
kezettől: hogy az egyes bibliai részeket 
csak az egész Kijelentés összefüggésében 
szabad értelmezni.”
Szintén régi gyülekezeti tag a következő 
testvérünk:
„Már régen járok ebbe a gyülekezetbe. 
Konfirmáltam, itt keresztelték a gyer-
mekeimet, idősebb lányom részt vesz az 
ifjúsági gyülekezeti életben. Növekedé-
sükkel új élethelyzetek adódtak, amelye-
ket a Biblia szellemében szerettem volna 
megoldani. Biztos vagyok benne, hogy a 
Bibliaiskolában eltöltött idő lelki épülése-
met szolgálta. Most már tudom: a Jóisten 
vezetett ide, megerősödtem kegyelme által 
a hitemben. Úgy érzem, kész lettem arra, 
hogy Istennek szentelt életet élhessek, 
valamint arra is, hogy hasznos tagjává 
válhassak a gyülekezetemnek.”
A következő beszámoló szerint vannak 
köztünk olyanok is, akik először felnőtt-
ként találkoztak a Biblia örök érvényű 
tanításaival:
„Nem részesültem vallásos neveltetésben, 
szüleim nem kereszteltettek meg, mert 
fejet hajtottak az előző rendszer hazug-
ságai előtt. Iskolai tanulmányaim során 
sem, csak felnőttként találkoztam először 
a Biblia tanításaival. Hajtott a vágy, hogy 
megismerjem azt, amit a szüleim elutasí-
tottak, hogy mit is tanít nekünk valójában 

a Biblia. Ekkor bizonyosodtam meg arról, 
hogy örök igazságokat fogalmaz meg a 
Szentírás, s ha minden ember eszerint 
élne, akkor nem itt tartana a világ, ahol 
most tart. Bízom benne és imádkozom 
érte, hogy minél több ember találjon vissza 
Istenhez, és az Ő tanításai szerint éljen, 
mert így remény nyílhatna a tévútra került 
emberiség számára egy jobb és tartalma-
sabb életre.” 
Hasonlókról számol be a következő biblia-
iskolás is, akit már gyermekként is foglal-
koztattak Istennel kapcsolatos kérdések: 
„Tízéves lehettem, mikor megkérdeztem 
édesanyámat, van-e Isten? Azt válaszol-
ta, hogy van, aki szerint igen és van, 
aki szerint nem. Sem az iskolában, sem 
a környezetemben nem találkoztam ke-
resztyén emberrel, aki csillapíthatta volna 
kíváncsiságomat. A Bibliát kinyitottam, 
de nem értettem, ezért letettem. Miután 
jelentkeztem a Bibliaiskolába, úgy érez-
tem, hogy jó helyen vagyok, és a Biblia 
fokozatosan érthetőbbé vált számomra. 
Minden nap megköszönöm az Úrnak, 
hogy idevezetett és ilyen tanítómestereket 
adott nekem és társaimnak. Egyszerűbb és 
nyugodtabb lett a világ számomra. Hitem 
az Úrban és az Ő fi ában Jézus Krisztusban 
indított arra, hogy konfi rmáljak.”
Amint a vallomásokból is láthattuk, 
mindenkit más vezetett a Bibliaiskolába, 
de a célunk közös, megismerni az Urat, 
Krisztus tanításait és a közösséghez tar-
tozás élményét.
Ezúton szeretném minden Bibliaiskolás 
nevében megköszönni Püski Lajos lelkész 
Úrnak fáradtságos munkáját, mellyel 
ismeretünket gyarapította és felkészített 
bennünket a konfi rmációra.

Balázs Anita



Mindenható Iste-
nünk, mennyei sze-
rető Atyánk!
Áldunk Téged, hogy 
itt lehetünk, és a ke-
resztséget magunkra 
ölthettük.
Köszönjük, hogy az 

ajtónk előtt álltál és zörgettél. Hálásak 
vagyunk, hogy meghallottuk hívó szavad.
Alázatosan kérünk, hogy tégy minket egy-
re érzékenyebbé és fogékonyabbá mindar-
ra, ami Tőled való! Köszönjük, hogy lehe-
tőséget adtál, hogy megismerjünk Téged 
és megismerjük útmutatásaidat, melyek 
igazak, és mindig a mi javunkat szolgál-
ják. Alázatosan kérünk Téged, hogy áldj 
meg minket, és add, hogy a közösség aktív 
részeseivé tudjunk válni a hit és a szeretet 
által, ahogy a 467. dicséretben énekeljük:

“Már szolgád lettem, Jézusom, /
Ki értem áldozál; / Más uram nincsen, 
jól tudom, / Mert bűnből kihozál.

Légy áldott, Krisztusom, te nagy! /
Hadd adjam át szívem: / Vedd szívesen, 
hogy hol Te vagy, / E szív is ott legyen.”

Alázatosan kérünk, ajándékozz meg 
minket áldásaiddal, mindig azzal, amire 
szerinted a legnagyobb szükségünk van. 
Add áldásodat a most megkereszteltekre, 
a gyülekezetre, a lelkészeinkre, hogy 
továbbra is kitartóan tudják hirdetni a Te 
igédet, szeretteinkre, a gyülekezetre és az 
országunkra!
Ajándékozz meg minket a Veled való lelki 
közösségben elmélyüléssel, megújulással!
Add nekünk ezt a békességet a Jézus 
Krisztusban! Ámen

Gajdánné Bognár Éva
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Konfirmáló imádsága Köszöntés…
Kedves most konfi rmált testvéreim!

Szeretettel köszöntelek benneteket konfi r-
mációtok alkalmával. 
Mindannyian más úton és más élethely-
zetből jutottunk el Istenhez, hallottuk meg 
szeretettel hívó hangját. 
Talán sokan elmondhatjuk, hogy mielőtt 
a nagy mérföldkőhöz megérkeztünk, és 
Istent megtaláltuk, bensőnk mélyén űrt 
éreztünk, valami hiányzott az életünkből. 
Az ember idővel kezdi keresni helyét, 
szerepét ebben a világban. A felismerés 
jó, a kínálat azonban óriási, és egyáltalán 
nem mindegy, hogy milyen úton indulunk 
el a keresésben.

Hitem szerint mindannyian kapunk bi-
zonyságokat ebben az életben, hiszen 
Isten mindenkit szólít, hív magához, de a 
mindennapi gondokkal küzdve, a nehéz 
helyzetek vagy éppen a nem megfelelő 
istenismeret könnyen elsodorhatnak ben-
nünket innen. 
Az Úr azonban mindannyiunk ajtaján 
kitartóan kopogtat, szeretettel hívogat 
bennünket. 
Azt mondja: „Íme az ajtó előtt állok és 
zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat 
és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és 
vele vacsorálok. Ő pedig énvelem.” (Je-
lenések 3, 20)
Ha meghoztuk a döntést, és Istent befo-
gadjuk a szívünkbe, egy izgalmas útra 
indulhatunk el vele. Együttműködést 
ajánl mindannyiunk számára, azt ígéri, ha 
az általa felkínált keretek között és úton 
maradunk, átformál bennünket, megleljük 
a békességet, megtalálhatjuk a feladatot, 
amit nekünk szánt, amivel kiteljesedhe-
tünk. Az űr, amit legbelül éreztünk, meg-
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Köszöntés a tavalyi bibliaiskolások nevében

szűnik. Megtapasztalhatjuk 
szeretetét, jóságát, gondvi-
selését. Azt, hogy valójában 
milyen is Ő.
Földi életünk azonban egy 
küzdőtér. Az Istenhez vezető 
utunk rögös, akadályokkal, 
nehézségekkel, küzdelmek-
kel és nem utolsósorban 
kísértésekkel teli. Sokszor 
adódnak életünkben erőt, kitartást, türel-
met és hitet próbáló helyzetek, de Isten azt 
ígéri, hogy aki mindvégig kitart, üdvözül.
Mindannyiunknak megvan a maga óriása, 
egy Góliát, akivel nap mint nap szembe 
kell néznünk és meg kell küzdenünk. 
Sokszor a harcot magunkban és leginkább 
magunkkal kell megvívni, de ha hitben 
kitartóak és erősek tudunk maradni, tekin-
tetünket mindvégig Istenre tudjuk emelni, 
bízunk benne a nehéz helyzetekben, Ő se-
gítő kezét felénk nyújtja, és vele át tudunk 
jutni az akadályokon. 
A próbákban tehát igyekezzünk meglátni 
az áldásokat, és ne feledjük, hogy Isten 
mindig, minden helyzetben ott van velünk. 
Adjon biztonságot nekünk ez a gondolat!
„Mert ő mondotta: nem hagylak el, sem el 
nem távozom tőled.”(Zsidók 13, 5)
Az út során jusson eszünkbe az is, hogy 
mi emberként sok mindent nem értünk. 
Életünk tele van „miért” kérdésekkel. 
El kell fogadnunk azonban, hogy Isten 
olykor megengedi a megpróbáltatásokat 
életünkben, célja van velük.  Van, hogy 
elcsüggedünk, elgyengülünk, de a látszó-
lag rossz dolgokból és nehéz helyzetekből 
is fakadhatnak jó és nagyszerű dolgok a 
jövőben, amiket még nem látunk előre, 
csak ahogy haladunk az úton, visszagon-
dolva  értünk meg.

Isten legyen reménységünk 
minden helyzetben, és igye-
kezzünk mindig erős hitben 
maradva a jó úton haladni! Ő 
cserébe hűséges szövetsége-
sünk marad, és betölti majd 
minden szükségünket, igaz 
társunk lesz mindenben.
Péter levelében ezt olvassuk: 
„Minden gondotokat Ő reá 

vessétek, mert néki gondja van reátok.” 
(1Péter 5,7) A Példabeszédekben pedig 
ezt: „Bízzad az Úrra a te dolgaidat és a te 
gondolatid véghez mennek.” (Péld 16,3)
Bátorítok mindenkit, hogy ezért imádsá-
gainkban hálával és hittel bátran vigyük 
Isten elé kéréseinket, bízzuk ezeket Őrá, 
bízzunk gondviselésében. Hiszen ezt kéri 
tőlünk a Bibliában, amit Ő maga küldött 
nekünk útravalóul. Rengeteg személyes 
üzenetet, reményt, biztatást ad benne 
minden ember számára, erőt meríthetünk 
belőle a mindennapokhoz.
Ha esendő emberi természetünkből faka-
dóan olykor meg is botlunk utunk során, 
de azt felismerjük, hogy Isten segítségét 
kérve mindig felállhatunk, hiszen erről 
szól a bűnbocsánat, amit Jézus Krisztuson 
keresztül ajánlott fel számunkra.
Kedves konfi rmáltak! Életetek legjobb 
döntését hoztátok meg ma. Szolgáljon 
a Bibliaiskola útravalóul, és kívánom 
mindannyiótoknak, hogy legyen mindig 
az Ige fénye szívetekben, lámpásként 
világítson nektek végig az úton halad-
va, tapasztaljátok meg Isten gondviselő 
szeretetét, és részesüljetek minél több 
áldásából! Szívből kívánom, hogy talál-
játok meg helyeteket ebben a nagyszerű 
gyülekezetben!

Fülöpné Bedő Krisztina
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Köszöntés a gyülekezet nevében
Tisztelt Gyülekezet, kedves most kon-
fi rmált Testvéreim!

Egy férfi , akiről mindenki tudta a mun-
kahelyén és az utcában, ahol lakott, hogy 
vasárnaponként templomba jár, és egy 
Krisztusban hívő gyülekezet tagja, egyik 
hétvégén a kerítést javította. 
A szomszéd 8 éves fi a teljes odaadással 
fi gyelte a munkát. Kis idő elteltével a 
férfi  rámosolygott a fi úra, és megkérdezte 
tőle, hogy szeret-e barkácsolni, és hogy 
segítene-e a kerítés kijavításában. 
Nem, válaszolta a fi ú, és így folytatta: 
– Csak arra várok, hogy a bácsi mit mond, 
ha a kalapáccsal az ujjára üt. 
Kedves Testvérek!
Néhányan azt remélik, hogy Jézus életet 
átformáló bizonyítékát fogják bennetek 
látni.
Sokak számára ti lesztek a Biblia, amit 
olvasnak, fi gyelnek, hogy az életed össz-
hangban van-e azzal, amit hirdetsz.
Hívő keresztyénként próbálunk jó példát 
mutatni, de sokszor kudarcot vallunk.
Abban viszont biztos vagyok, hogy Isten 
szereti az Övéit, bennünket, az összes 
hiányosságunk ellenére is. 
Amikor Krisztus követése mellett döntöt-
tünk a párommal, az azt követő években 

kaptunk hideget, meleget a közvetlen kör-
nyezetünktől. Óriási segítség volt abban az 
időben (és most is) az, hogy bizalommal 
fordulhattunk a lelkészeinkhez, a hitben 
érett testvéreinkhez támogatásért, olyan 
kérdésekben vagy helyzetekben, amelye-
ket nemhogy megoldani, de tisztán látni 
sincs képességünk. 
Kedves most konfi rmált Testvérek! Ez a 
lehetőség nektek is a rendelkezésetekre 
áll. Mi készen állunk arra, hogy segítsünk. 
Éljetek hát ezzel!
Nem vagyunk tökéletesek, és az élet na-
gyon sok kérdésére nem tudjuk a választ, 
de ha elfogadtok bennünket, akkor egy 
olyan közösség, gyülekezet tagjai lesz-
tek, ahol barátokra, hitbéli testvérekre 
találhattok, és együtt örülhetünk annak, 
hogy olyan vezetőnk van, mint Jézus, a 
Krisztus.
Szeretettel várunk benneteket az isten-
tiszteletekre, a bibliaórákra, a gyülekezeti 
rendezvényekre, ahol együtt épülhetünk, 
egymás hite által.
Megvan bennetek mindaz, ami annak 
eléréséhez kell, amire Isten hívott el 
benneteket! Ha Jézust az életetek Urává 
tettétek, az Ő elszántsága kísér – mert Ő 
él bennetek!  

Kerti Péter gondnok

Keresztelés Áldás
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Pünkösdi várakozás

1% + 1%

 Az egyik 1%-kal támogassuk Refor-
mátus Egyházunkat (technikai száma: 
0066).

 A másik 1% kedvezményezettje a 
Nagyerdei Egyházközségért Alapítvány 
(adószáma: 18545269-1-09).
Ezzel gyülekezetünk vallási- és hit-
életét, ezen belül sátoraljaújhelyi több-
generációs táborunk tagjai szociális 
támogatását segítjük. Legyen öröme 
Testvérünknek abban, hogy felajánlá-

sával segített.

Kész a világ,
Feszült, ünnepi várás
Tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha 
Sóhajt az Isten lelke.

Kimérve minden pálya
Megtöltve minden lélek-lámpa,
Ahol csak úr a lét...
De jaj, sötét van,
Mélységes iszonyú sötét!

A zordon tömeg-árnyék
Némán zokogva kering utjain,
S csak egyet tud és egyet érez...
...Most váratlanul vágyón megvonaglik
és felzug Istenéhez:

Betelt az idő!
Sugarat, fényt, szint adj nekünk,
Mert epedünk!
Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy Alkotónk, oh mondd ki szent 
igédet
Legyen világosság!...

És ismétlik mindig erősebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
S a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva...

És nagy szavát az Ur - kimondja!

Dsida Jenő

Gyülekezetünk focicsapata idén is képvi-
seltette magát az országos Refi sz Kupán 
Kecskeméten. A csoportmérkőzések és 
az egyenes kieséses szakasz magabiztos 
győzelmei után, bár a döntőben a hazai 
csapattól izgalmas mérkőzésen, 1:0-ra 
kikaptunk, így is eddigi legjobb eredmé-
nyünket értük el a 2. helyezéssel.  Ezzel 
labdát, érmeket és kupát hozhattunk haza. 
A torna gólkirálya csapatunkból került ki: 
Orosz Attila.

Refisz Kupa



Zenés áhítat

(vasárnaponként 5 órakor) 

Máj. 20. Kéringer László énekel, Nagy 
Csaba oboázik, Karasszon Dezső orgonál
Máj. 27. A Nagyerdei Kamarakórus évad-
zárója, vezényel: Nagy Csaba
Jún. 3. Karasszon Dezső orgonál
Jún. 10. Kerti Dóra és Magasné Prokob 
Gabriella zongorázik

„Amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra.” 
(Jn 16,13)

Imádkozzunk…

 idén konfi rmált testvérekért,
 Szentlélek lelkeket megújító áldásaiért,
 vizsgázó diákokért.

Hírek

Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség
4032 Debrecen, Bolyai u. 25. Tel.: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos, lelkipásztor
Nyomda: Litográfi a   Készült: 1500 példányban
20. évfolyam 5. szám
www.refnagyerdo.hu

DEBRECEN

Áldott   pünkösdi ünnepet  kívánunk 

minden kedves  olvasónknak!

a Szerkes ztőség

NYOMTATVÁNY

 Áldozócsütörtökön fél 11-kor lesz is-
tentisztelet.

 Fiatalok konfi rmációja lesz május 20-án 
fél 11-kor.

 Úrvacsorai előkészítő alkalmak má-
jus 24-26-án, csütörtök-szombat 6 órától 
lesznek.

 Pünkösdvasárnap fél 9-kor és fél 11-kor 
úrvacsorás istentiszteletek lesznek, 5 órától 
zenés áhítat a kórus szolgálatával.

 Pünkösdhétfőn csak fél 11-kor lesz 
istentisztelet.

 Hittanosok évzárója június 3-án lesz 
vasárnap 3 órától.

 Vakációs gyermekhét: jún. 25-29 között.
 Gyülekezeti nagytábor július 9-15. 
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