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Az Ige fényénél „A Lélek törekvése 

pedig élet és békesség.”

Rm 8,6b
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Versenyfutás. Egy tipikus húsvéti kép. 
Péter és János fej-fej mellett rohannak 
a nyitott sírhoz. Izgalmas találkozások.  
A sírnál, úton, hálóvetés közben. A hús-
vét lendülete. A feltámadás energiája, 
ami képes elhengeríteni még a legnehe-
zebb követ is. 

Pünkösd a Szentlélek kitöltetésével, 
monumentális prédikációkkal, látványos 
megtérések segítségével, pillanatról-pilla-
natra gyarapodó gyülekezet reménysé-
gével, pontosan olyan izgalmas ünnep-
nek, hitbeli és lelki kalandnak tűnik, mint 
a Húsvét. Kétségtelen, hogy van ilyen 
vetülete is a történteknek. De én most 
nem erről szeretnék írni. Sokkal inkább 
a belső szobai élményről. A tanítványok 
azt a parancsot kapják, hogy maradja-
nak egy helyen, amíg meg nem kapják a 
Szentlelket. Egy szobában és együtt. Még 
nem arra kapnak utasítást, hogy lépjenek 
ki a világba, hanem éppen ellenkezőleg, 
hogy menjenek be a szobába. 

Az első gyülekezet Szentlélek fuval-
latától vezérelt szárnypróbálgatásai nem 
a nyüzsgő jeruzsálemi utcához köthe-
tők, hanem egy csendes szobához. Az 
utca, a prédikáció, az igehirdetés és a 
misszió csupán a második lépés. A belső 
csendesség az első lépés, még akkor is, 
ha olyan sokszor elsiklunk e felett a tény 
felett. 

Pedig nem kellene. Olyan sokszor pon-
tosan ez a belső elcsendesedés hiányzik 
belőlünk. Az a lelki élmény, amit a belső 
szobában élünk át, tesz minket hitelessé 
és hathatóssá az utcán.

Református keresztyénségünk meg-
újulni igyekszik. Ünnepek, találkozók, 
fesztiválok, jövőképek, szeretethidak, 
választások, izgalmas és sikeres média 
kampányok. Fúj a Lélek szele a közte-
reken, szószékeken, táborokban és kü-
lönböző média orgánumokon keresztül, 
de vajon fúj-e bennünk? Belül. Nem in-
tézményi szinten, hanem egyen-egyen-
ként. A belső szobában. Az egyén szívé-
nek belső szobájában. 

Nagyon kell vigyáznunk, hogy ne 
feledkezzünk meg az első lépésről. 
Olyan sokszor előbb kilépünk a belső 
szobából, minthogy minket magunkat 
megérintett volna az, amire oly annyira 
várunk. Várakozás. Ott belül. Szemé-
lyesen. Éjszaka, álmatlanul az ágyban. 
Munkába menet az autóban. Műtétre 
várva. Vizsgák előtt remegve. Ott belül. 
Vajon mi magunk érezzük a fuvallatot? 
Érzi-e a szívünk a lángnyelvek melegét? 

Czeglédi Péter Pál 

a hajdúbagosi testvérgyülekezet

helyettes lelkipásztora

ApCsel 2, 1-2
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Jövőnk, 
IfJúság

„Senki meg ne vessen ifjú 

korod miatt, hanem légy példája 

a hívőknek…” 

1Tim 4,12

Ács Richárd
Balogh Noémi
Barta Béla 
Béke Jakab
Bódi Csaba
Dávid Lea
Deczki Dániel
Deczki Máté
Domokos Kitti Dóra

2014. április 27-én 
52 fiatal konfirmált 
gyülekezetünkben 
Konfirmandusok névsora – 2013/2014

Domokos Marcell Dániel
Elek Zoltán Zsolt
Endrey Csenge Éva
Guba Laura
Halász István
Hartyányi Panna Zsuzsanna
Horogh Petra
Jacsmenik Jázmin
Jung Sára

Kalász Olga Nikolett
Kecskés Csenge
Keserű Benjámin
Kiss Péter
Koroknai Péter
Kovács Boglár
Kovács Máté
Krizsán Gábor
Kutasi Edina
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Molnár Alexandra
Molnár István Viktor
Nagy Bence Zsolt
Petneházy Emese
Pilarsky Márk
Puskás Regina
Rusznák Lili
Sági Bence
Schneider Anett

Siket Adél
Silaghi Laura
Sipos Zsófia
Szabó Anna Regina
Szabó Bence
Szabó Rebeka
Szabó Sándor
Szirák Zsolt
Szörényi Máté

Szücs Vida István
Turcsik Ágoston Bánk
Vincze Gábor
Vincze Zoltán
Virányi Péter Áron
Wladimír János Valdemár
Zajdó András
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 Élő gyülekezet, 
mIsszIó

„Menjetek el, és hirdessétek: 

elközelített a mennyek országa!”

Mt 10,7

Gyülekezeti nap a Dorkasban
2014. május 17.

Gondolom, nem én voltam a Nagytemplomi Gyülekezet egyetlen tagja, aki május 17. 
 közeledtével, aggodalommal figyelte a napi időjárási előrejelzéseket. A fagyos szentek cu dar 
időt hoztak: hideg frontokat, esőket. Aztán két zivatar között egyre többször mosolygott ki a 
felhők mögül a Nap, és az időjósok is egyre jobb hírekkel szolgáltak. Gondolom, abban sem 
lógtam ki a többiek közül, hogy szombat reggel félszemmel az eget figyelve indultam a gyü-
lekezeti napra. Mire kiértem a Dorkasba erősen oszladoztak a felhők, de a kedvem akkor 
lett igazán felhőtlen, amikor érkezni láttam az enyéimet, és a kicsik nagyapa felkiáltással 
szaladtak hozzám egy-egy ölelésre.
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Hamar elfáradtam, mint a magamfajta 
öregemberek általában, mert mindenki-
vel szerettem volna váltani néhány szót 
és az ismerősök csoportjai között jár-
káltam. Szerencsére még jócskán voltak 
üres székek a pajtában, lerogytam egyre 
Éva néni mellé, észre sem vettem, hogy 
az enyéim is ott ülnek. Rövidesen meg-
kezdődtek a programok. Az óvónénik 
elbűvöltek bábjátékukkal. Illés Dávid 
esperes úr Filippibe vitt bennünket Pál 
után. Én szerettem volna Lidia lenni, 
de nekem csak a börtönőr jutott. Az ő 
kérdése visszhangzott egyre bennem: 
mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? 
Közben pedig énekeltünk. Énekeltük 
gyönyörű református énekeinket. Éne-
keltek az apróságok és énekeltünk velük 

mi is. Mikor meg tudtam feledkezni a 
börtönőr kérdéséről boldognak éreztem 
magam, de az igazi nagy élmény a két 
Dóri (Tóth és Vaszil) által kigondolt/
berendezett imaszobákban, a találkozá-
sokon ért.

Az első szobában (Találkozás önma-
gammal) nem igen tudtam mit kezdeni 
magammal. (Túl sok ideje együtt élek 
vele ahhoz, hogy meglepjen!) 

A második szobában (Találkozás 
Istennel) természetesen, de kicsit köz-
helyesen minden fehér volt. Egy pillan-
tással elolvastam a feladatokat, majd 
az asztalhoz mentem az igékhez. Talá-
lomra kivettem egyet. A 17. zsoltárból 
a 6. verssel kezdődött: Hozzád kiáltok 
[…] Istenem. Újra és újra olvastam. És 
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arra gondoltam Isten adta a kezem-
be ezt az Igét. Nem tudom mennyi 
ideig voltam benn, de egyre csak arra 
gondoltam Ő tudta, hogy a szorongá-
saimat, a félelmeimet hoztam elé, és 
ezzel az igével azt üzeni, meghallgat.  
A terheimet ott hagytam a lábai előtt.

A harmadik szobában (Találkozás 
embertársaimmal) hamar végeztem.  

A gyurmából megformáltam a legtöké-
letesebb mértani testet: a gömböt. Köz-
ben apámra, a húgomra és a feleségemre 
gondoltam. Számomra ők életemben a 
legfontosabb emberek.

Közben újra eleredt az eső. A többiek 
már régóta kerestek, mert indultunk 
haza.

 Pécsi Tamás presbiter 



2014. május 17. – Gyülekezeti nap

A gyülekezeti napot megelőzően a kedvezőtlen időjárás miatt komoly aggodal-
mak voltak a nap sikerességével kapcsolatosan. Most visszatekintve, azt kell, hogy 
mondjam alaptalanul. Bár esett az eső, mégis volt néhány óra, amikor ragyogó 
napsütés volt, és a szabadtéri fedett hely nyújtotta lehetőség tökéletes helyt adott 
a rendezvénynek.

harisnyából virág (régi álmom volt, 
hogy megismerjem ennek a titkát, sze-
rencsére semmi bonyolult nincs benne) 
kukoricából babzsák, PET-palackból 
üvegfestékkel pillangó.

Olyan régi ismerősökkel is összefutot-
tunk, akikre nem is számítottunk, hogy 
itt fogunk találkozni, és jól eső érzés volt 
őket újra látni. A bábelőadás, a zene, és az 
áhitat mind hozzájárultak ahhoz, hogy 
a nap hangulata emelkedett legyen, és 
hogy erővel töltekezhessünk fel az elkö-

Kisgyerekes anyukaként jó érzés volt 
látni, hogy a gyerekekek éltek a nagy tér 
adta lehetőséggel és jókedvűen szalad-
gáltak a fűben, kóstolták végig a fino-
mabbnál finomabb házi süteményeket. 
Jó érzés volt látni azt is, hogy a tömeg-
ben ráismernek a barátaikra, akikkel 
hétről hétre találkoznak az édesanya-
kisgyermek klubban. A csöppségeket a 
családtagokra bízva nekünk magunk-
nak lehetőségünk volt kipróbálni kéz-
műves technikákat, így például készült 

A Debreceni Református Kollégium 

Óvodája dolgozóinak bábelőadása

7
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Isten kegyelméből immár hagyomá-
nyossá vált gyülekezetünkben a Test-
vérekkel való közös együttlét kötetlen, 
szabadban eltöltött időtöltés. Mint a 
korábbi években, most is a Dorcas Kem-
ping adott otthont a közös együttlé-
tünknek május 17-én.

vetkező napokra. A dalokat hallgatva fel-
ismertünk néhányat az általunk énekel-
tek közül is (a pillangósat meg a katonát), 
és vidáman énekeltük a többiekkel.

Az áhitat jelentős része azzal telt, 
hogy szaladgáltam a pici lánykám után, 
így csak fél füllel tudtam odafigyelni, 
de egy mondat megragadt bennem 
egy kis történetról, amiben két kisgye-
rek beszélget: azt mondja az egyik az 
istentiszteletről, hogy unalmas, mire a 

másik megerősíti, hogy ennek ilyennek 
kell lenni. És máris hallottuk a cáfola-
tot, hogy nem, nem kell ilyennek lenni.  
A vallás igenis lehet vidám, derűs dolog, 
és ez a nap valóban bizonyíték volt erre, 
mert igazán vidám hangulatban töltöt-
tünk együtt egy napot, miközben Isten 
volt gondolataink középpontjában.

Nagyon lélekemelő derűs nap volt. 
Köszönjük.

Nagy Anikó gyülekezeti tag, 

kisgyermekes édesanya

Két közelebbi ismerősöm társaságában 
többekkel én is busszal jutottam el a hely-
színre, a 10 órakor kezdődő együttlétre. 
Itt szorgos kezek regisztrálták az érkezőt, 
átadva Máté evangéliuma 11. 28 igével 
ellátott könyvjelzőt. Mindenki megkapta 
saját nevét tartalmazó „kitűzőjét” is.

Az áhítat után a gyülekezetünk tagjai 

imádkoznak
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Nyitott Ajtó Szociális Központ vezetői, 
munkatársai és gondozói örömmel fo-
gadták a felajánlott házi készítésű süte-
ményeket, pogácsákat. Volt aki ásvány-
vízzel, üdítővel gazdagította az asztalok 
tartalmát.

A programismertető után ki-ki ma-
gányosan is ellátogathatott a három he-
lyen kialakított „Találkozási pontokra” .

Gyülekezetünk „apróságait” ifjait és a 
nemrég konfirmált tagjait is igen gazdag 
program színesítette.

Református Óvodánk óvónői báb-
előadás formájában mutatták be Keresz-
telő János apostol cselekedetét.

A Budapestről meghívott Illés Dávid 
lelkész úrtól szemléltetett formában el-
jutott hozzánk Isten gazdag üzenete, a 
kereskedő nő, a rabszolgalány és a bör-
tönőr kapcsán.

Közös éneklés, a felkért gyülekezeti 
tagok, illetve presbiterek imádkozása so-
kunknak könnyet csalt szemébe, intve 
bennünket Isten szeretetére, alázatos-
ságra.

Az esős idő ellenére úgy érzem minden-
kivel jó volt együtt lenni, élő Istenünk-
nek ezen alkalomért is hálát adni.

Salánki Sándorné

gyülekezeti tag
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A Hajdúság fővárosa különleges napra ébredt, Isten hozta hazánkból, a határain-
kon túlról, sőt, a tengeren túlról is a Református Egység Fesztiválra érkezőket. 
Közösen emlékezhettünk az öt évvel ezelőtti eseményekre, hálát adhattunk a 

Magyar Református Egyházban megélt egységért, minden jóban való gyarapodásért. 
S ki-ki szívét ünneplőbe öltöztetve jött el a fesztiválra abban a reményben, hogy olyan 
találkozások, beszélgetések, élmények részese lehet, mely élete további részének 
meghatározói lesznek.

Református Egység Fesztivál 
Debrecen, 2014. május 24.
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A fentiekre való vágyódásuknak helyszí-
nein kicsik és nagyok, fiatalok és az élet 
barázdáit magukon viselők, erejük tel-
jében és megfogyatkozott fizikumban 
lévők délelőtt 10 órától folyamatosan 
osztozhattak e nagy közösség számtalan 
rendezvényében; kiállítások, kulturális 
programok színesítették és szórakoztat-
ták a reformátusságot. Az idő is kedve-
zett a találkozón jelenlévőknek, mikor 
a legmagasabbra szökött a hőmérők hi-
ganyszála, egy nyári zápor adott frisses-
séget, felüdülést, s a nap heve sem égetett 
a későbbiekben.

A Református Egység Fesztiválra a ko-
ronát a szabadtéri úrvacsorás istentisz-
telet tette fel. A Kossuth téren több mint 
tízezer ember gyülekezett össze Isten 
Igéjének meghallgatására. A Nagytemp-
lom előtti téren a 360 fős Egyesített Kó-
rus közös éneklésre hívta az embereket. 
Fél négykor harangzúgás szólította a 
híveket, majd kinyíltak a Nagytemplom 
vaskos ajtói, s a Nagyszínpadra vonultak 
a református püspökök, szolgálattévők. 
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kérve mindannyiunkat. A 90. zsoltár 16. 
verséből idézett Bölcskei Gusztáv püs-
pök úr: „Legyenek láthatóvá tetteid”. 
Számomra felejthetetlen ez az igehirde-
tése. Az egyszerű ember is sokat kapott 
általa, s a művelt emberfők is magukkal 
vihették, továbbgondolhatták az üzene-
tét, igazságát.

Az istentiszteletet hallgatókon, majd 
a kihelyezett 20 megterített asztalnál 
úrvacsorázókon végigtekintve felemelő 
érzés volt tudni azt, hogy ennyien össze-
tartozunk. Ez az egység együtt tud az Úr 
elé állni, együtt érezzük át a kárpátaljai, 
a horvátországi és a szerbiai testvéreink 
nehéz helyzetét, s együtt kérjük Isten se-
gítségét, együtt gondolkodunk a közös-
ség megtartásáért. Áldott legyen az Úr 
neve mindezen ajándékokért.

Dr. Bács Jenőné Asbóth Vanda 

presbiter 

„Az Úrtól lett ez. Csodálatos a mi sze-
meinkben” – e szavakkal köszöntötte Fa-
zekas László felvidéki püspök a sokasá-
got. Majd felhangzott a 90. zsoltár első és 
kilencedik verse. Megindítóan szép volt 
látni az átéléssel, minden sort szívvel-lé-
lekkel éneklő tömeget. Ezután Kató Béla 
erdélyi püspök imádkozott hálaadásra 

… akik a Nagytemplomban 

úrvacsoráztak



Keresztelések,
házasságkötések,
temetések

Keresztelések, esküvők,
temetések
KERESZTELÉSEK
2014. április 18. és május 18. között 29 gyermek és 14 felnőtt részesült a keresztség 
sákramentumában.
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe…” (Mt 28, 19)

KONFIRMÁCIÓ
2014. április 21-én, húsvéthétfőn 17 felnőtt, április 27-én, vasárnap pedig 52 gyermek 
konfirmált.
„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját!” (Jel 2,10) 

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
2014 május hónapban 8 ifjú pár kérte Isten áldását házasságkötésére.
Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” (1Móz 2, 18)

TEMETÉSEK
2014 április havában: Mendre István 57 éves; özv. Rantál Ferencné (sz. Menyhárt 
Ilona) 91 éves; Szabó Jánosné (sz. Kolozsvári Mária) 87 éves; Soós Józsefné (sz. 
Szabó Zsuzsanna) 90 éves; Kovács Sándor 67 éves; Andirkó László 53 éves; Csabina 
Sándorné (sz. Varga Irén) 91 éves testvérünket temettük el.
2014 május havában: Gombos Viktorné (sz. Jámbor Ildikó Katalin) 63 éves; Brázda 
Józsefné (sz. Asztalos Erzsébet) 87 éves; Kováts András Jánosné (sz. Varjas Ida) 83 
éves; Dr. Jánossy Imréné (sz. Ladányi Lenke) 92 éves; Bíró Sándor 93 éves; Ónodi 
Szűcs Zoltánné (sz. Szénás Irén) 76 éves és dr. Szabó Péter 80 éves testvérünket 
temettük el.
„Én élek, ti is élni fogtok” – mondja feltámadott Urunk. (Jn 14, 19)



Hírek
Nyári gyülekezeti táborunk 2014. július 7–13. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában. Díja (szállás 

és háromszori étkezés) felnőtteknek: 25 000 Ft; 2–18 év közöttieknek: 16 000 Ft; 18 év feletti nappali tagozatos 

hallgatóknak: 18 000 Ft. 

„Legyenek láthatóvá tetteid”
(Zsolt 90,16)

Református Egység Fesztivál

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk
a 14. gyülekezeti táborunkba!


