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Szeretett Testvérek!

A mai virágvasárnap az a nemes lehetőség 
adatott számomra, hogy elmondhatom 
egy olyan csoport gondolatait, akik úgy 
vagyunk itt egymás mellett felnőttként, 
mint lehetnénk gyerekként is. 
Nagyon sokféle ember volt ott akkor Je-
ruzsálemben az első virágvasárnap, mint 
ahogy sokfélék vagyunk mi is itt most, 
kik azért jöttünk, hogy hitvallást tegyünk 
szabad akaratunkból. Itt vagyunk Isten 
házában, és alázattal hajlunk meg Ő előtte, 
mert nem azt érezzük fontosnak, ami a 
múltban adatott Isten által (ezért is tettük 
félre azokat a szavakat, amelyekben ag-
godalom van), inkább hiszünk abban, ami 
az egységünket és hitünket mindannyiunk 
által erősíti. 
A mi Urunk Jézus Krisztus kiválasztott 
bennünket egy olyan nemes útra, amit mi 
sem gondoltunk volna. Érezzük, hogy ki-
választottak vagyunk ezen az úton, s az Ő 
útmutatásával kívánunk tovább haladni. 
Ez a gondolatunk megfogalmazódhatott 
bennünk az András szolgálat hívogatása 
alkalmával, volt, akiben szülői kérésre, 
vagy két szív egy dobbanására, vagy csak 
egy érintés gyanánt jött létre. Nem tudjuk, 
s nem is akarjuk tudni, hogy miért. Amit 
érzünk, és magunkban hordozunk, az a 
felnőttkori tanulásunk és taníthatóságunk 
érdeme. 
A mi Istenünk mind e jót adhatta volna 
másnak, de Ő, a Mindenható ezt csak 
nekünk adta, és így mi lettünk a kivá-
lasztottak. Azáltal bekísért bennünket a 
Bibliaiskolába, vezetőnk fi gyelmes útmu-
tatásaira, melyet a csoport fi gyelemmel és 
áhítattal hallgatott. Nagyon sok új érzéssel 
lett lelkileg gazdagabb személyiségünk. 

Rájöttünk, van min változtatnunk. Vannak 
közöttünk, akik lehet, hogy fogadalmat is 
tettek, másképp fogok élni, mint eddig. A 
lelki ébredésről nem is beszélve. Ez oly 
nagy élményt adott nekünk, amit meg 
sem oszthatunk mással, csak a láthatatlan 
barátunkkal, a mi Istenünkkel. 
A Bibliaiskolában tanultunk arról is, 
hogy a krisztusi útra való rátalálásunk a 
legszemélyesebb közügy. Ezért kérünk 
benneteket, szeretett Testvéreink, hogy 
fogadjatok bennünket magatok közé, ta-
nítsatok, bátorítsatok és neveljetek minket, 
hogy az érdeklődés, ami bennünk van, 
ne csökkenjen, és meg tudjunk maradni 
ebben a közösségben, a Nagyerdei Refor-
mátus Gyülekezetben. 
Isten áldását kérjük gyülekezetünk lelki-
pásztorára, aki hitrejutásunkban, hitbeni 
növekedésünkben igaz hittel szolgálva 
tanított és vezetett bennünket.
A 269. dicséret soraival lépünk az előttünk 
álló krisztusi útra:

Istenre bízom magamat
Magamban nem bízhatom.
Ő formált, s tudja dolgomat,

Lelkem ezzel biztatom.
E világ szép formája
Az Ő keze munkája.

Mit félek? - mondom merészen,
Istenem és Atyám lészen.

Juha András

Mennyei ATYÁNK!

Itt állunk előtted. Kicsit megilletődve és 
a szavakat keresve de boldogan, hisz a Te 
utadat választottuk. A vetés kikelt.
Emlékszem – hisz nem régen volt –, ami-
kor először ültünk le a hittanórán. Még 
sokat keresgéltük a szót, és szégyelltünk 
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énekelni. De ahogy telt múlt az idő egyre 
inkább értettük szavad, és éreztük, hogy 
nem baj, ha fals az ének… Lassan megis-
mertük egymást, és beszélgetni kezdtünk. 
Mára már tudjuk, ki hol ül a padokban: 
– mindenki megtalálta a maga helyét –, 
és az életben mivel foglalkozik. Van, aki 
tanul, oktat vagy irodista. Kétkezi munkás, 
vagy főállású anya, többszörös nagyi. 
Máshonnan jöttünk, és nem vagyunk 
egyformák. Csak előtted, Urunk.
Itt állunk, ahol a tavalyi konfi rmáltak... 
És a tavalyelőttiek… És az azelőttiek, 
és a sort lehetne folytatni Szent Fiadig. 
És jönnek még utánunk is, amíg világ a 
világ. Hisszük. 
Nagy feladat ez. Kérünk ehhez erőt és ki-
tartást Tőled, hisz másban nem bízunk.
Kérünk, segíts minket. Ahogy minket is 
segítettek sokan, akik hozzád terelgettek, 
beszéltek Rólad. Szelíden, okosan. Pél-
damutatással. Szüleink, nagyszüleink, 
férjünk, feleségünk, párunk, fi aink, unoká-
ink. Azok, akikkel együtt örülhetünk ezen 
a boldog órán, és azok, akik a szívünkben 
élnek már csak. A gyülekezet, ahonnan sok 
kedves szót, bátorítást kaptunk. És mento-
runk, lelkipásztoraink. Ők tisztították meg 
a földet előttünk. Jól szántottak. Áldásodat 
kérjük rájuk. Adj erőt és kitartást nekik.
Itt állunk hát előtted, és utadat választot-
tuk. De…  Te ismersz minket, és tudod, 
hogy még van mit tanulnunk. Hisz gyarló 
emberek vagyunk. Kell a gyámolításod 
nekünk. Kérünk Téged, vezess minket! És 
tarts a jó úton! Erre kérünk Téged. 
Az énekszerzővel mondjuk (512. 5):

Más nem, tanít meg rá,
csak égi bölcsességed,
Hogy bölcsen bízzak és
szolgáljak úgy neked.

Kedves Konfi rmáltak!

Még elevenen él bennem az egy évvel 
ezelőtti érzés, amikor mi álltunk az Úr 
asztalánál remegő szívvel, telve remény-
séggel. Ünnep volt ez a nap, még azoknál 
is, akiknél a család kissé értetlenül fi gyelte 
a röpke fél év alatt végbement hatalmas 
változásokat.
Gondolkoztatok-e már rajta, hogy ön-
magában az milyen szokatlan mai érték-
vesztett világunkban, hogy különböző 
végzettségű, társadalmi helyzetű emberek 
minden péntek estéjüket egymással töltik. 
Pedig nem kötelezte őket senki, anyagi 
előnyük sem származik belőle, sőt mun-
kahelyi előmenetelre sem számíthatnak. 
Van, akinek otthon még harcolni is kell, 
hogy hetente el tudjon jönni. Mégis évről 
évre indul a Bibliaiskola.  Ugyanaz az erő 
vonz, ugyanaz a vágy vezet minket. És itt 
megtapasztaljuk, hogy megfelelő veze-
téssel, tanítással a szívünkben felgyulladt 
vágy egyre mélyebb hithez vezet, mely 
észrevétlenül is átformálja életünket, és 
idővel környezetünk életét is. 
Kívánom nektek, hogy ne lankadjon mos-
tani lelkesedésetek. Ehhez pedig az kell, 
hogy megtapasztaljátok a gyülekezethez 
tartozás erejét. Mi nyújtjuk a karunkat, 
csak el kell fogadjátok. Gyertek el a nyári 
nagytáborba, és csatlakozzatok ősztől 
valamelyik kiscsoporthoz. 

Mit érek nélküled?
Add, hogy imádva téged,

Bús, gyarló bűnös én,
hadd legyek gyermeked.

Adj reményt és hitet a szereteted mellé! 
Ámen.

Mohácsi Balázs
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Bódás János Konfi rmációra című versé-
nek részletével szeretnélek benneteket 
köszönteni, és Isten áldását kérem mind-
nyájatokra:

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.

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!

Kovács Eszter dr.

Kedves most konfi rmált Testvéreim!

Szeretettel köszöntelek benneteket a gyü-
lekezet presbitériuma nevében. 
Nagy nap ez a mai az életetekben, mert 
egy nagy döntés áll mögöttetek. Egy olyan 
döntés, amely a szabadságot jelenti. Sza-
badságot, amelyet Krisztusba vetett hittel 
tudunk megérteni, és megélni. 
Ez az a szabadság, amely erőt ad, és fel-
szabadít mindenkit arra, hogy egy másfaj-
ta életet éljünk. Egy olyan életet, amely 

számunkra és embertársaink számára is 
örömet tartogat. 
A mai naptól kezdve egy olyan útra lép-
tetek, amely igen keskeny. De az ezen 
megtett minden egyes lépés közelebb visz 
ahhoz, akit pásztorunknak mondunk. Ah-
hoz a pásztorhoz, aki soha nem ereszti el 
a kezünket, ha bajban, megpróbáltatásban 
élünk. Ő az, aki a szeretete által olyan 
biztonságot tud adni, amelyet ez a világ a 
legjobb napjaiban sem képes.
Merjetek hát ezzel a szeretettel élni, átadni 
a munkahelyen, betegek közt, az iskolában 
pedagógusként, a tanult szakma művelése 
közben, a családban, rokonok vagy isme-
rősök között. 
A környező világ már mást fog jelenteni, 
egy másik szemüvegen keresztül fogjátok 
a körülöttetek végbemenő eseményeket 
szemlélni. De bármit is tartogat ez az út, 
mindig jussanak eszetekbe Jézus szavai.
„Az én juhaim hallják az én szómat, és én 
ismerem őket, és követnek engem: És én 
örök életet adok nékik: és soha örökké el 
nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket 
az én kezemből.” (Jn. 10,27)
A hitetek révén idegenek lesztek ebben a 
világban, sokszor nem értenek meg tite-
ket, de ígéretetek van, hogy „Én veletek 
leszek minden napon a világ végezetéig” 
– mondja Jézus. 
És kaptatok testvéreket is az Úrban, ezt a 
gyülekezeti közösséget, amely szeretettel 
fogad benneteket. Szeretettel várunk tite-
ket az istentiszteletekre, a bibliaórákra és a 
gyülekezeti rendezvényekre, ahol baráto-
kat, közösséget találhattok, és valameny-
nyien épülhetünk egymás hite által.
Az Úr legyen veletek az úton, amelyen 
most elindultatok!

Kerti Péter gondnok
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Pasztorálpszichológussal gazdagodtunk
Beszélgetés Püskiné Szécsi Judittal

Örömmel gratulálunk lelkésznőnknek, 
Püskiné Szécsi Juditnak abból az alka-
lomból, hogy ez év áprilisában átvette 
jeles eredményű pasztorálpszichológiai 
diplomáját. Ezzel kapcsolatosan beszél-
gettünk.
– Kicsit részletesebben magyarázd meg, 
hogy mi is az a pasztorálpszichológia!
– A teológia és a pszichológia határterüle-
te, kapcsolódása. Azzal foglalkozik, hogy 
a pszichológia eredményeit hozzáférhető-
vé tegye a lelkipásztori gyakorlat számára. 
A lelkészek által végzendő lelkigondozói 
feladatok elvégzéséhez ad elméleti és gya-
korlati felkészítést. A lelkipásztor gyakran 
kerül kapcsolatba krízishelyzetben lévő 
emberekkel, pl. amikor gyászolók keresik 
meg a temetéssel kapcsolatosan. Fontos, 
hogy megértsük az emberekben zajló 
pszichés folyamatokat.
– Miért érezted szükségesnek azt, hogy 
lelkészi diplomádat ezzel a szép és fontos 
másoddiplomával egészítsd ki?
– Amikor én jártam a Teológiára, még 
nem oktattak pszichológiát. Ennek érez-
tem a hiányát, ezt szerettem volna pótolni. 
Akkor még a pszichológia materialista 
alapokon nyugodott, és a teológia számára 
nehezen volt alkalmazható. Azóta közele-
dett egymáshoz a két terület, és ez mindkét 
oldalnak jó. Fontosnak éreztem, hogy fris-
sítsem magam, és ez a képzés sok mindenre 
rányitotta a szemem. Nehéz volt a tanulás, 
de megérte. Ezúton is köszönöm a Presbi-
tériumnak, hogy támogatta szándékomat.
– Milyen tantárgyakat tanultatok, miből 
állt a képzés?
– A képzés öt féléven keresztül tartott és 
három fő részből állt. Az első egységbe a 
pszichológiai tárgyak tartoztak, amelyeket 
a debreceni Pszichológiai Intézet oktatói 

tartottak: krízis-lélektan, mentálhigiéné, 
személyiség-lélektan, alkalmazkodási 
zavarok gyermek- és felnőttkorban. Ezek 
betekintést nyújtottak a pszichológia te-
rületére. Az elmélethez gyakorlati képzés 
is társult, amely önismereti csoportfog-
lalkozásokból állt, verbális-, pszicho-
dráma- és játék-technikákat ismertünk 
meg. A második egység a pasztorális rész 
volt: gyülekezeti lelkigondozás, etika, 
pasztorálpszichológiai módszerek, segítő 
kapcsolat, gyászfeldolgozás, beteg- és 
idősgondozás, pasztorális hermeneutika 
(bibliai szöveg értelmezése). Ezeket a tár-
gyakat lelkészek tartották, budapesti és a 
debreceni Hittudományi Egyetem tanárai. 
A harmadik egység a gyakorlati rész volt: 
kórházi gyakorlat, családgondozói gya-
korlat, esetelemzések. Volt még számos 
vizsga, dolgozat, plusz a szakdolgozat.
– Mi volt számodra a legemlékezetesebb, 
legmaradandóbb tanulmányaid során?
– Hézser Gábor, a pasztorálpszichológia 
mai legnagyobb alakja oktatott bennünket, 
tőle sokat tanultunk, és azt nagyon élvez-
tük. Arra tanított bennünket, hogy legyünk 
képesek szintetizálni, rendszerezni, össze-
rakni, átlátni helyzeteket. Törekedjünk 
arra, hogy ne csak egy szűk problémát 
lássunk, hanem az embert körülményei 
között, kapcsolataiban, viszonyulásaiban 
vizsgáljuk. A segítés ne csak kiútkeresés 
legyen, hanem a keresőt motiváljuk abban, 
hogy ő találjon megoldást. Nem páciens-
nek, hanem kliensnek nevezzük azt, aki 
segítséget kér, ezzel is kifejezve, hogy 
partnernek tekintjük, és nem alárendelt 
félnek. Azt is fontos mindig kontrollálni, 
hogy én mint lelkész ill. segítő éppen 
hol állok az adott helyzetben, és hogyan 
vagyok jelen.
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– Hogyan szeretnéd hasznosítani a ta-
nultakat?
– Itt maradok mint lelkipásztor. De a tré-
fát félretéve, nagyobb fi gyelmet szeretnék 
fordítani a lelkigondozásra. A hitoktatást 
fokozatosan egyre inkább átadtam más 
munkatársaknak. Így többet szeretnék 
foglalkozni az emberekkel, mert erre van 
igény. Pl. azokkal az idősekkel, akik már 
nem tudnak az istentiszteletekre eljárni, és 
ezért kicsit elszakadnak tőlünk, de igény-
lik a kapcsolatot. Szeretnék még intenzí-
vebb családgondozással is foglalkozni, 
betegeket látogatni. A krízishelyzetben 
lévők egyéni megkeresését is jobban fel 
tudom vállalni. Az évek során tapasz-
taltabb, érettebb szemléletű lettem, az 
embereket mélyebben meg tudom érteni. 
Ha valaki egy kis bátorítást igényel, vagy 
olyan helyzetben van, hogy segítségre 
lenne szüksége ahhoz, hogy tisztábban 
lásson, vagy gyereknevelési kérdésekben 
van gondja, bátorítanám, hogy szabad se-
gítséget kérni. Komolyabb krízisek, pszi-
chiátriai problémák esetén persze tovább 
kell majd irányítanunk, de talán akkor is 
segítség számára, ha szeretettel mellette 
állunk, és testvéri támaszt nyújtunk.
– Kívánom, hogy legyen Isten Lelkének 
vezetése és áldása munkádon!

Gellénné Kálmánchey Márta

Az anyák halhatatlanok.

Csak testet, arcot, alakot

váltanak; egyetlen halott

sincs közülük; fi atalok,

mint az idő.

Újra születnek

minden gyerekkel; megöletnek

minden halottal - harmadnapra

föltámadnak, mire virradna.

Adassék nekik gyönyörűség,

szerelmükért örökös hűség,

s adassék könny is, hogy kibírják

a világ összegyűjtött kínját.

Ratkó József

„Anya kimenője” c. gyermeknevelési konferencián

Ifi sek nagypénteki szolgálata
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Gyerekeknek

Kedves Gyermekek!

Szerintem ti nagyon jól tudjátok, hogy ki alkotta a világot. Minket, embereket, és 
minden élőlényt, ami él és mozog! ISTEN! 
Nagyon hálásak lehetünk neki, amiért megteremtett minket. A Bibliában benne van, 
hogy Isten a saját képmására formálta meg az embert, annyira szeret minket. A világot 
hat nap alatt teremtette, a hetediken pedig megpihent. 
Az első férfi nak, Ádámnak adta azt a feladatot, hogy vigyázza és gondozza az Édenker-
tet, benne minden lakójával együtt. Az Úr látta, hogy Ádám nagyon boldog a kertben, 
de valami hiányzik neki. Isten látta, hogy nem jó az embernek egyedül, ezért Ádám 
mellé társként megteremtette Évát. Most már ketten együtt gondozták az Úr kertjét.

Kicsiknek:

      

Nagyoknak:
Rajzold le, hogy Te milyennek képzeled az Édenkertet, mikor még ISTEN, Ádám és 
Éva együtt éltek ott!
A képet vasárnap hozd el a gyermek-istentiszteletre, vagy küldd el a gyülekezet címére. 
Minden jó megoldás kincset ér!

Soltész Viktória



„Igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével” 
(Ef. 4,3 )

(vasárnaponként 5 órakor) 
Május 13. Koroknai Anikó orgonál, Tóth 
Péter és Hegedűs Imre trombitál, Pozsonyi 
Péter és Dorcsin Attila harsonázik, Dajka 
András tubázik, Palotás Gábor üstdobol
Május 20. Rostetter Szilveszter orgonál
Május 27. Antal Éva gitározik
Június 3. A Vox Antiqua együttes énekel, 
vezényel: Kiss Csaba
Június 10. Vadász Attila orgonál

Zenés áhítat

Hírek

 Hittan évzáró családi istentisztelet 
lesz június 3-án, vasárnap 3 órakor az ön-
kormányzati hittanosoknak és szüleinek.

 Mennybemenetel ünnepén május 17-
én, csütörtökön fél 11-kor istentisztelet 
lesz a templomban.

 Fiatalok konfi rmációja lesz május 
20-án a fél 11-es istentiszteleten.

 Úrvacsorai előkészítő istentiszteletek 
lesznek május 23. és május 26. között, 
szerdától szombatig, esténként 6 órakor.

 Pünkösdvasárnap úrvacsorai isten-
tisztelet lesz fél 9 és fél 11-kor, és Zenés 
áhítat lesz délután 5 órakor a templomban.

 Pünkösdhétfőn fél 11-kor  lesz isten-
tisztelet keresztelésekkel.

Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség
4032 Debrecen, Bolyai u. 25. Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos, lelkipásztor           
Nyomda: REXPO Kft.   Készült 1600 példányban
15. évfolyam 5. szám

DEBRECEN

Áldott pünkösdi ünnepet kívánunk 
minden kedves olvasónknak!

                       a Szerkesztőség

NYOMTATVÁNY

 Ifjúsági nap május 12-én, részleteket  a 
honlapon és szórólapokon közöljük.

 Filmklub jún. 2-án (szo) 5 órától a gyü-
lekezet nagytermében. A Szelíd motorosok 
c. fi lm kerül vetítésre, vezeti Kerti Péter.


