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Az Ige fényénél „Krisztus feltámadott, 

kit halál elragadott” 1

Az első Húsvét nem igazán húsvéti han-
gulatban kezdődött. Nem volt ünnepi 
harangzúgás, allelúját éneklő kórus és 
mindent elsöprő öröm. Az első Hús-
vét reggelén az asszonyok balzsamozni 
mentek. Tökéletesíteni akarták Jézus 
temetését, amit az ünnep beállta miatt 
csak sebtében tehettek meg, azt most 
akarták befejezni.

Az első Húsvét olyan nagypéntekie-
sen kezdődött. Sírással kezdődött és két-
ségek között folytatódott. Olyan messze 
van ez tőlünk? Nem! – Ebben vagyunk 
mi is: gondokkal megterhelt, félelemmel 
teli, ezernyi betegséget hordozó gyü-
lekezet vagyunk, akikben nagyobb a 
gyász, a halál ereje, mint az élet ereje.

De ekkor történt valami: Isten csodá-
latos őrségváltást rendezett Arimátiai 
József sírboltjánál. Ezzel a félelmetes 
őrségváltással kezdődik a meglepeté-

sek napja. A lepecsételt sír szája elől el-
hengeríti a követ az angyal, miközben a 
sír őrzésére kirendelt katonák cselekvés-
képtelenekké váltak. A hittel menő asz-
szonyok útbaigazítást kapnak, Isten szól 
hozzájuk az angyal által, Ő üzeni: „Ti 
ne féljetek, mert tudom, hogy a megfe-
szített Jézust keresitek, nincsen itt, mert 
feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek 
nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt és 
menjetek el gyorsan, mondjátok meg a 
tanítványainak, hogy feltámadt a halot-
tak közül és előttetek megy Galileába, 
ott meglátjátok Őt. Íme megmondtam 
nektek.” (Mt 28, 5b-7)

Az angyal szavában Isten helyes 
irányba tereli az asszonyok tekintetét 
és gondolatait. A feltámadás folyamata, 
ahogyan történt, az titok, de a Feltáma-
dott Úrról van kinyilatkoztatás, az Ő léte 
tény. A feltámadás érthetetlen, de a Fel-
támadottal lehet találkozni. A nyitott sír 
néma, de a Feltámadottal lehet beszélni. 
A feltámadás sokakban kételyeket szül, 
de a Feltámadott bizonyságot ad magá-
ról. A feltámadás visszahúz, mert nem 
ésszerű, de a Feltámadott elindít, mert 
Ő azt üzeni: én előttetek megyek!

Dr. Fekete Károly 

püspök

Húsvéti útbaigazítás 
(Mt 28, 1–10)
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Beszámoló „Hálát adunk neked, 

Urunk, mindenható Isten, 

aki vagy, és aki voltál…” 

 Jel 11, 17

„Emlékezz vissza az egész 
útra, amelyen vezetett 
Istened, az Úr…!” (5Móz 8, 2a)

A nyugalomba vonulás olyan határkő az ember életében, amelynél érdemes megállni, elcsen-
desedni, és visszaemlékezni a megtett útra úgy, hogy abban felfedezzük Isten vezetését. Most 
én is ezt teszem, amikor – felkérésre – e sorokat papírra vetem. A visszaemlékezésben feltá-
rult előttem egy csodálatos titok: Isten soha semmit sem cselekszik értelmetlenül az életünk-
ben. Minden tettének megvan az Általa megszabott célja. Ezt életem számos eseményében 
megtapasztaltam. 
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Édesapám remek hangú, keresztyén em-
ber volt, aki főállású református kántor-
ként tartotta el ötfős családját. Nagyon 
fájt neki az, hogy elsőszülött gyermeké-
nek nincs jó hallása. Nagyon sokat éne-
kelt velem együtt, vagy harmóniumon 
kísérve énekeltetett. Hat évig zongoráz-
ni tanultam Dévaványán egy kiváló ta-
nárnőnél. Ennek eredményeként meg-
tanultam énekelni, és megismerkedtem 
a harmónium és orgonazene csodálatos 
világával. Ez volt az alapja annak, hogy 
lelkészként kántori szolgálatot is vállal-
hattam. Már teológiai tanulmányaim 
vége felé jártam, amikor édesapám egy 
spontán beszélgetés során elmondta, 
hogy hosszú éveken át imádkozott azért, 
hogy mind a három gyermeke Krisztus 
szolgája legyen. 

Amikor 1968-ban elkezdtem teo-
lógiai tanulmányaimat, évfolyamun- 
kon öten voltunk lányok. Annak tu-
datában készültünk a lelkészi szolgá-
latunkra, hogy mi a szolgálatban nem 
leszünk egyenrangúak a férfiakkal. 
Önálló gyülekezeti lelkészi szolgálatot 
nem végezhettünk, mert nem keresztel-
hettünk, temethettünk, eskethettünk, 
stb. Egyik professzorunk a héber órá-
kon külön ültetett bennünket, lányokat 
a  fiúktól. S miközben magyarázta a hé-
ber igetörzseket, huncutkás tekintetével 
ránk (lányokra) nézett, és megjegyezte: 
„krumplihámozáshoz, hagymatisztítás-
hoz (azaz szeretetotthonokban végzen-
dő munkához!) nem lesz szükségetek 
héber nyelvtudásra.” Két vizsgaidőszak 
után mégis én lettem a legkedvesebb 
tanítványa, még héber konkordanciát 
is ajándékozott nekem saját dedikálá-
sával. Másodéven pedig arra kért, hogy 
a Kollégium főigazgatói irodájában se-

gítsek neki az adminisztrációban. Ezért 
még azt is biztosította számomra, hogy 
a tanársegédjének felesége megtanítson 
írógépen tíz ujjal írni. 9 évvel később a 
püspöki hivatali munkám során nagy 
hasznát vettem e tudásomnak, nem is 
beszélve arról, hogy ma számítógépen 
írjuk a prédikációinkat. Negyed éves 
teológusként már gyülekezetbe hívtak, 
ahol lelkészi és kántori szolgálatokat 
végeztem öt és fél éven át. Búcsúprédi-
kációmban már elmondtam a gyüle-
kezet előtt azt, hogy hogyan kerültem 
Békés megyéből Debrecenbe a püspöki 
hivatalba 1978 tavaszán. Isten abban az 
esztendőben hallgatta meg sokszor el-
mondott kérésemet: megajándékozott 
hozzám illő házastárssal, és azután öt 
gyermekkel. Közben az Úr úgy formál-
ta egyházunk felelős vezetőit is, hogy 
1982-ben a nőlelkészeknek is megadták 
a jogot a teljes körű lelkészi szolgálat vég-
zésére, és 1988-ban az addig végzett nő-
lelkészeket is felszentelték lelkipásztorrá. 
Én ekkor már negyedik gyermekemet 
vártam, és a bánki missziói egyházköz-
ség lelkipásztora voltam. Ugyanakkor a 
Debrecen-Kerekestelepi Gyülekezetben 
is szolgáltam a férjem mellett és elláttam 
a kántori teendőket is. A rendszervál-
táskor (1989 őszén) szinte a városban 
elsőként kezdtem meg a hitoktatást elő-
ször az óvodában, majd az iskolában is. 
Felejthetetlen időszak volt. Mivel vasár-
nap délelőtt az istentiszteleten az orgona 
mellett ültem, így szombaton délelőtt 
tartottam a gyülekezeti hittanórát 20–
25 gyermeknek a kerekestelepi gyüleke-
zetben. Kezdetben nem volt sokszorosí-
tó gépünk, (hittankönyvek sem voltak), 
ezért kézzel írtam és rajzoltam a gyere-
keknek a segítőanyagot. 
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Miután a nagytemplomi gyülekezet 
1993 őszén megválasztotta férjemet lel-
kipásztorává, így 1994 januárjától én is 
ebben a gyülekezetben folytattam mun-
kámat. Egészen 1999 őszéig hitoktató 
voltam három óvodában, két általános 
iskolában és a Móricz Zsigmond Közép-
iskolai Kollégiumban. Vasárnaponként 
gyermek-istentiszteleteket tartottam. 
Szerveztem az anyáknapi, tanévzárói, ka-
rácsonyi műsorokat, bevezettem a virág-
vasárnapi gyermekműsort, szolgáltam a 
hétköznap reggeli és a vasárnap reggeli, 
illetve esti alkalmakon. Ugyanakkor he-
lyettes kántor is voltam a gyülekezetben. 
Ahogy telt fölöttem az idő, Isten mindig 
többet bízott rám, olyan feladatokkal 
terhelt, melyekhez fel kellett (volna) 
nőnöm. Ezt különösen is tapasztaltam a 
kántori szolgálataim során, amikor orgo-
naművészek árnyékában járva, hasonló 
színvonalon kellett volna játszanom az 
orgonán esküvőkön, istentiszteleteken. 

Sok gyakorlás és izgalom ellenére sem 
tudtam feltornázni magam az elvárt 
színvonalra. 2001-től kezdődően egy 
újabb szolgálati területtel gazdagodtam: 
életemnek nagyon szép színfoltja lett az 
évenkénti nyári gyülekezeti táborok szer-
vezése, melyek során sok új gyülekezeti 
taggal ismerkedhettem meg közelebbről 
is. Szinte ezzel párhuzamosan indult el 
az a bibliakör (középkorúak), amelyet 
azóta vezettem. Áttanulmányoztuk a 
kisprófétákat, Pál apostol leveleit, majd 
a Zsoltárok könyvét vettük, melyből a 
84. részt magyaráztam utoljára. 2006 ja-
nuárjában az egyik gyülekezeti tagunk 
kérésére elindítottam a bibliaiskolát, 
ahol a Biblia 66 könyvét vettük át ez év 
február végéig. Amikor volt gimnáziumi 
leány osztálytársaim 57-58 éves koruk-
ban sorra nyugdíjba mentek, engem a 
nagytemplomi gyülekezet akkor hívott 
meg és választott meg egyik lelkipászto-
rának. Isten ekkor tette előttem legmaga-



sabbra a mércét. Korábban alig végeztem 
temetési, esketési szolgálatot (ezeken 
csak kántorizáltam!), az elmúlt 8 évben 
így ezek nekem nagy kihívást jelentettek.  
A Nagytemplom szószékén igét hirdet-
ni rendkívül nagy megtiszteltetés volt 
számomra, de én ezt óriási felelősségként 
éltem meg. 

Szüleim konfirmációmkor a nekem 
ajándékozott Bibliába ezt az igét írták: 
„Gyönyörködj az Úrban, és megadja 
szíved kéréseit! Hagyd az Úrra uta-
dat, és bízzál Benne, mert Ő munkál-
kodik!” (Zsolt 37, 4–5). Ő valóban cso-
dálatosan munkálkodott az életemben. 
Soha semmit sem kellett kiharcolnom 
a magam számára. Amire szükségem 
volt, Isten mindig megadta. Mindenütt 
Ő készítette el a helyemet. Nekem csak 
fel kellett ismernem, el kellett fogadnom, 
és helyt kellett állnom. Nagyszerű volt 
az is, hogy sohasem voltam egyedül a 
szolgálatban, mindig szolgatárssal, sőt 

szolgatársakkal együtt végezhettem a 
munkámat. 

Isten gyermekei sohasem mennek 
végleg nyugdíjba, csak szolgálatuk mód-
ja, körülményei változnak. Abban a 
reménységben nézek előre, hogy Isten 
számomra is készített még lehetőséget 
a szolgálatra úgy, mint hitves, édesanya 
és nagymama, és úgy is, mint a nagy-
templomi gyülekezet egyik tagja. Talán 
a tempót egy kicsit visszafogva, de to-
vábbra is teljes szívvel kívánom szolgálni 
az én Uramat, Aki annyi mindenben és 
oly sokszor megbizonyította számomra 
hatalmas jelenlétét, hűségét és szeretetét. 
Az Ő kegyelmébe ajánlva e sorok olva-
sóit, az élet győzelmében, a feltámadás 
bizonyosságában kívánok gyülekezetünk 
minden kedves Tagjának áldott húsvét 
ünnepeket, és megköszönöm bizalmu-
kat és felém megnyilvánuló szeretetüket!

Szász Barnabásné ny. lelkipásztor                                                                      

5Szász Barnabásné

búcsú istentisztelete
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 Élő gyülekezet, 
mIsszIó

„Mert ő mondta: 

Nagyobb boldogság adni, 

mint kapni.”

ApCsel 20, 35

A keresztyén ember megváltásáért 
érzett hálából olyan életet szeretne 
élni, melyben nem csak imádkozva és 
énekelve dicsőíti Istent, hanem csele-
kedeteivel is kifejezi Isten iránt érzett 
háláját. Számtalan dologért hálásak 
vagyunk életünkben, amit szeretnénk 
viszonozni.

Egy gyülekezet akkor élő, ha – ahogy János is 
írja – „nem csak szóval, hanem cselekedetekkel 
és valóságosan is szeret és szolgál.” (1Jn 3, 18)

Élő gyülekezet

Gyülekezetünk küldöttsége 

Charlotte-ban
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2014. október végén egy három-

tagú küldöttség – melynek én is tagja 
lehettem – utazott gyülekezetünkből 
amerikai testvéreinkhez, a Myers Parki 
Református Gyülekezetbe. A sok intéz-
ménylátogatáson, hivatalos találkozón 
túl a gyülekezet mindennapi életébe 
is bepillantást nyertünk. A gyülekezet 
egyik mottója: „Every Member has a 
Minisrty” azaz „minden tagnak szolgá-
lata van”, elengedhetetlen az aktív gyü-
lekezeti tagság. Ezt nagyon komolyan is 
veszik: egy mentorcsoport segít régi és új 
gyülekezeti tagoknak abban, hogy meg-
találják azt a szolgálati területet, ami- 
be bekapcsolódhatnak. Kiadványok kal, 
különböző alkalmakkal, kisfilmekkel, 
internetes eszközök segítségével pró-
bálnak minél több gyülekezeti tagot be-
vonni az önkéntességbe.

Természetesen az amerikai modellt 
nem lehet és nem is kell egy az egyben 
átvenni, hiszen más a kultúránk, külön-
bözik az életvitelünk. Sok olyan gya-
korlatot láttunk viszont, amit érdemes 
hasonlóan, saját igényeinkhez és lehető-
ségeinkhez igazítva adoptálni. Hazatér-
ve hatalmas lelkesedéssel és új ötletektől 
vezérelve számoltunk be élményeinkről, 
és kezdeményeztük, hogy alakuljon egy 
bizottság, mely együtt gondolkozik és 
tesz a szervezettebb koordinálásért.

Gyülekezetünkben működő szolgá-
lati lehetőségek eddig is széles körűek 
voltak, sok szempontból mintaértékűek, 
ám szükség van határozottabb koordi-
nációra és kisebb csoportokra, amelyek 
az egyes területekért felelősek, továbbá 
az aktív szolgáló tagok számának növe-
lése is szívügyünk.

November végén megalakult a Gyü-
lekezeti Önkénteseket Szervező Bizott-

ság néhány presbiter, aktív gyülekezeti 
tag és lelkipásztor részvételével. Tíz na-
gyobb szolgálati csoportot határoztunk 
meg, melyek élére egy-egy gyülekezeti 
tag vagy lelkipásztor kerül, akik a felada-
tokat és az önkénteseket szervezik majd 
az adott területen belül. Miután a meg-
felelő előkészületek megtörténnek, a kö-
vetkező területekbe lehet majd bekap-
csolódni: beteglátogató; kapcsolattartó; 
gyermekek közötti szolgálat; ifjúsági 
szolgálat; liturgiai; istentiszteleteken se-
gítő; informatikai, technikai segítő; 
szeretetvendégség; adminisztrációs és 
kommunikációs csoportok.

Istentiszteleteken, gyülekezeti alkal-
makon, különböző fórumokon és ki-

adványok segítségével is ismertetjük és 
hirdetjük majd a lehetőségeket.

Az egyes területek kisebb-nagyobb 
mértékben és intenzitással már működ-
nek gyülekezetünkben, ám szeretnénk, 
ha minden egyes gyülekezeti tag meg-
találná azt a területet, amely közel áll 
hozzá, melyen keresztül leginkább kife-
jezheti háláját, és aktív, szolgáló tagjává 
válhat a Nagytemplomi közösségnek.

Építsük szolgáló szívvel és kézzel 
gyülekezetünket! (Részletek és infor-
máció a bekapcsolódásról hamarosan 
a Nagytemplom honlapján, a hirdeté-
sekben, a megjelenő kiadványban és 
további fórumokon.)

Vad Lilla gyülekezeti tag
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A találkozások során megismerked-
hettünk a Biblia és a reformáció alap-
vető tanításaival. Áttekintettük a Biblia 
könyveit, az Apostoli Hitvallást, a Tíz-
parancsolatot. Beszélgettünk a bűnről, 
a Sákramentumokról, az egyházról, az 
imádságról, a Miatyánkról. 

A csoport tagjai eleinte inkább hall-
gatni szerették István, a lelkész előadá-
sát, azonban alkalomról alkalomra 
egyre kötetlenebb lett a légkör: sokszor 
jó hangulatú beszélgetések alakultak 
ki Isten és az Ige körül. Ahogy István 
mondta, ide már mindenki „önszántá-
ból”, saját döntéséből érkezett, valami-
lyen céllal. 

A felkészítő végére már azt is láthat-
tuk, hogy a csoporton belül ki milyen 
személyiség, így milyen szolgálatra len-
ne a legalkalmasabb. 

Voltak olyan alkalmak is, amikor 
valamelyik Testvér magával hozta a 
kisgyermekét: „magunkhoz engedtük a 
gyermekeket”, akik néha vidám és ked-
ves hangulatot teremtettek őszintesé-
gükkel és kedvességükkel. 

Én, személy szerint, azt is szerettem, 
hogy az egész heti rohanás, intézkedés, 
sok munka után péntek esténként töké-
letes feltöltődést jelentett kicsit elmél-
kedni az Ige és Isten dolgain. Lehetett 
várni a péntek este 6 órát. 

Konfirmációnk és keresztségünk 
2015. március 8-án a 10 órás Istentiszte-
leten fog megtörténni, melyre szívünk-
ben nagy várakozással készülünk. 

Isten áldását kérjük és várjuk min-
den, a konfirmálni és a keresztség sák-
ramentumát felvenni készülő Testvérre.

Áldás, békesség.

Nagymáté Nóra 

felnőtt korfirmandus

Beszámoló a felnőtt 
konfirmációs csoportról

A Debrecen – Nagytemplomi Református Egyházközség felnőtt keresztelési és 
konfirmációs csoportjának felkészítője 2014. október 10-én kezdődött, és 2015. 
február 27-én találkoztunk utoljára a felkészítő keretei között. A felkészítő lel-

kész Oláh István volt. A csoport kb. 20 főből, vegyes korú és nemű felnőttekből állt. 
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Üdvözítő született ma 
nektek, aki az Úr Krisztus, 
a Dávid városában.

(Lukács 2, 11)

Karácsony képekben



Debrecen–nagytemplomi református egyházközség

A felújított Nagytemplom megújult kiállításaival és új látványelemekkel gaz-
dagodva azokat is újra várja, akik már megcsodálták Nagytemplomunkat. Az 
örökségvédelmi törvény alapján 2012. április 12-én, – az 1849-es függetlenségi 
nyilatkozat kinyilatkoztatására emlékezve – Debrecen Város Napja kiemelt zá-
róakkordjaként lett Nemzeti Emlékhellyé avatva a debreceni református „Nagy-
templom és Kollégium”, amely hazánk ötödik és egyben első vidéki nemzeti 
emlékhelye, hiszen előtte a fővárosi „Hősök tere”, „Nemzeti Múzeum”, „Rákoske-
resztúri Újköztemető 298., 300. és 301. parcella” és a „Várnegyed” kapta meg ezt 
az elismerő rangot.

otthonunk 
A nAgytemplom

„Uram, szeretem házadat, ahol 

laksz, dicsőséged lakóhelyét.” 

 Zsolt 26, 8

„Menjetek be kapuin 
hálaénekkel!” (Zsolt 100, 4)
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Európai Uniós támogatás segítségével a 
Nagytemplom külső falait teljes mérték-
ben újrafestettük, a külső homlokzaton 
lévő díszeket felújítottuk, lecseréltük a 
régi vörösréz párkányokat, csatornákat 
és az órák alatti úgynevezett dob rész tel-
jesen új vörösréz borítást kapott. A külső 
járdára gyönyörű mészkőburkolat került 
és lépcsők egységes mészkőtömbökből 
lettek kifaragva. A templom belsőben 
talán a legszembetűnőbb változás az 
édesvízi mészkőből készült új burkolat és 
a korszerű led világítás. A közelben lévő 
épület tetején elhelyezett napelemek se-
gítségével megújuló energiával biztosít-
juk a templom villamos-energia szükség-
letének jelentős részét, így az új padfűtés 
is megújuló energiával működhet. A régi 
orgona hangja is szebben szól, hiszen a 
4 258 sípot megtisztítottuk és az orgona 
kopott-törött alkatrészeit kicseréltük.

Lenyűgöző és izgalmas túrára vá-
runk mindenkit!

Nemcsak a templomtérben, hanem 
a karzatszinten, a padlástérben és a 
tornyokban is új élmények és izgalmas 
kalandok várnak minden kedves láto-
gatónkra. A templomtérben szemügyre 
vehetik a frissen restaurált szószéket és 
úrasztalát, megnézhetik az új arculatot 
kapott Kossuth-kiállításunkat és a híres 
Kossuth-széket. Megismerkedhetnek 
gyülekezetünk történelmével és meg-
tekinthetik intézményeinket bemutató 

3D-s filmünket. A karzaton helyeztük el 
interaktív napi igeolvasónkat, kipróbál-
hatja gerundiumos interaktív játékun-
kat és megtekintheti a Bibliatörténeti 
makett-kiállításunkat, ahol ókori hely-
színek elevenednek meg pontos maket-
tek formájában. Útban a tornyok felé, a 
padlástérben megismerkedhet a keresz-
tény egyházak 2000 éves történelmé-
vel és a reformációval a „Jeruzsálemtől 
Debrecenig” című kiállításon, megvizs-
gálhatja a felújított régi óraszerkezetet, 
interaktív eszközökkel tanulmányoz-
hatja a templom építésével kapcsolatos 
érdekességeket. Még magasabbra érve 
megcsodálhatja közelről hazánk ötödik 
legnagyobb harangját, a Rákóczi-haran-
got és gyönyörködhet Debrecen főteré-
nek páratlan látványában a két tornyot 
összekötő új Panorámajárdánkról! A leg-
magasabb pontjai is látogathatók temp-
lomunknak: a tűzfigyelő diák szobájá-
ból és a nyugati toronyban kialakított 
Kilátóból Debrecen egészét beláthatja!

Kiállításaink akadálymentesítettek, 
kerekes-székes és mozgáskorlátozott 
vendégeink lift segítségével közleked-
hetnek a padlástérben kialakított kiállí-
tásainkhoz!

Nagy szeretettel várunk minden-
kit és bízunk abban, hogy a megújult 
nagytemplom mindnyájunk számára 
továbbra is örömteli találkozások hely-
színe lesz!

Katona Gergely kulturális referens
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A nagy energiaveszteség miatt is sze-
rettünk volna hatékonyabb fűtést. Azt 
kértük a tervezőtől, hogy olyan fűtést 
tervezzen, amely a bekapcsolás után 
szinte azonnal érezhető meleget ad.  
Úgy tervezték meg, hogy a meleget 
sugárzó panelek ne a pad alatt, hanem 
magán a pad ülőfelületén kerüljenek el-
helyezésre.  A fűtőfólia erre a célra alkal-
masnak bizonyult. Ezt a fóliát egy fa ke-
retben rögzítették, amelyre védőlemez, 
szivacs és kárpitborítás is került. Ezeket 
az előre legyártott ülőfelületeket rögzí-
tették a padokhoz. A fűtőfólia a kárpit 
alá került. Így, amikor ráülünk a padra, 
azonnal nem lehet érezni a meleget. 1-2 
percet kell a padon ülve eltölteni, hogy a 
fűtésnek érezhető hatása legyen. 

Több helyen hőfokszabályzót he-
lyezetek el, ami megakadályozza a túl-

Padfűtés

melegedést, maximum 60 fokig mele-
gedhetnek a fűtőfóliák, amikor elérték 
az előre beállított hőmérsékletet, akkor 
automatikusan kikapcsol a fűtés. A hő-
fokszabályzásnak köszönhetően ezek a 
panelek már nem fognak túlmelegedni 
és reméljük, hogy élettartalmuk is hosz-
szabb lesz. Az érzékelőket úgy állították 
be, hogy 0,5 fokos hőmérsékletcsökke-
nés után újra bekapcsolnak. Tehát egy 
állandó hőmérsékletet képes biztosítani 
fűtésrendszer.

Az új padfűtés használata közben 
voltak beállítási problémák, de ezeket 
sikerült a kivitelezőnek orvosolni. Re-
méljük, hogy mindnyájunk jobb közér-
zetét fogja szolgálni a megújult templom 
padfűtése. 

Oláh István 

beosztott lelkipásztor

Családi kupon
Gyülekezeti taGok 
számára,
ami a nagytemplom összes látványosságának 
egyszeri megtekintésére jogosít.
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A templom felújítása során új padfűtés került kialakításra. A korábban működő 
padfűtést már órákkal az istentisztelet előtt be kellett kapcsolni, hogy pad át-
melegedjen. Ugyanis 4 órát vett igénybe, hogy a pad alá szerelt a fűtőpanel az 5 

cm vastag padot átmelegítse és a fűtésnek érezhető hatása legyen. 

NAGYTEMPLOM

DEBRECEN
www.nagytemplom.hu

Itt vágja le!

Érvényes: 2015. augusztus 31-ig

✂



Keresztelések,
házasságkötések,
temetések

Keresztelések, esküvők,
temetések
KERESZTELÉSEK
2014. december 15. és 2015. március 5. között 14 gyermek részesült a keresztség 
sákramentumában: Telenkai Kira, Vass Cintia Erika, Sipka Sándor Ferenc, Szabó 
János, Mózes Marcell, Mózes Patrik, Szondi Viktória, Nemes Olivér, Kóródi Zalán, 
Nagy Emma Lilien, Kiss Csanád, Oláh Johanna, Barta Lara, Csuja Panna Nóra.
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe…” (Mt 28, 19)

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
2015. január 1. és március 5. között 1 ifjú pár, Zsom János és Teremi Zsuzsa kérte Isten 
áldását házasságkötésükre gyülekezetünkben.
„Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” (1Móz 2, 18)

TEMETÉSEK
2014. december havában: Lukács Elemérné (sz. Jakab Ilona) 88 éves testvérünket 
temettük el.
2015. január havában: Molnár Csaba 53 éves; Lengyel Ferencné (sz. Nagy Rozália) 
69 éves; Horváth Sándorné (sz. Kovács Irma) 81 éves; Tímár Attila Benjámin 21 
éves; Varga Ferencné (sz. Zeták Anna) 88 éves; Bartha Józsefné (sz. Molnár Irén) 
84 éves; Laczik Jánosné (sz. Makrai Márta) 65 éves; Balogh János 56 éves; Háry 
Károly József 87 éves; Tóth Ferenc 85 éves; Csizmadia Lajosné (sz. Bereczki Irma) 
87 éves; Szilágyi Lászlóné (sz. Szabó Edit) 91; Kormány János 72 éves testvérünket 
temettük el.
2015. február havában: Lente Sándorné (sz. Miklósi Zsuzsánna) 89 éves; Szabó 
Lajos 98 éves; dr. Somogyi László 86 éves; Jenei Csaba 76 éves; dr. Erdélyi Anna 76 
éves; Varga Béla 85 éves; Nagy Ferencné (sz. Láda Mária) 82 éves; Csizmadia Lajos 
86 éves; Elek Györgyné (sz. Gál Erzsébet) 91 éves; Török Antal 70 éves; Komoróczy 
Józsefné (Csorba Lilla) 82 éves testvérünket temettük el.
2015. március havában: Kovács Ferenc 69 éves; dr. Horváth Árpád 62 éves; Sallai 
Sándorné (sz. Nagy Katalin) 83 éves; Örsi-Tóth Tibor Zoltán 64 éves testvérünket 
temettük el.
„Én élek, ti is élni fogtok” – mondja feltámadott Urunk. (Jn 14, 19)




