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Az Ige fényénél „Minden dolgotok  

szeretetben menjen végbe!” 

1Kor 16,14

1

Pál apostol szavai a reformáció vonat-
kozásában három színtéren is megjelen-
nek. Először e szavaknak Korinthusban 
volt nagy jelentőségük, ahol a gyüleke-
zet sok feladata között hangzik Pál apos-
tol emlékeztetése: merjétek elhinni, 
hogy ennek a közösségnek igenis van 
dolga a körülötte lévőkkel, és amit tesz, 
azt egyedül a krisztusi szeretet alapján 
teheti. A korinthusiaknak éppen ezért 
küldetésüket úgy kell teljesíteniük, hogy 
mindenekelőtt szeressenek. 

Pál szavainak következő színtere 
néhány száz évvel később következett 
be Wittenbergben, Luther városában. 
El kellett a gyülekezetnek hinnie, hogy 
Krisztus követőinek még ott is van 
dolga, ahol eddig nem volt. Dolga van 
Krisztus népének ott, ahol jellegtelen-
séget lát, ott, ahol emberek nem találnak 
irgalmasságra, mert egyedül az ítéletre 
eljövő Isten képét ismerik. Itt mondja 
Luther, hogy az egyháznak igenis van 
dolga és nem is kevés az, amit Isten rá-
bízott: szeretnie kell azokat, akikről má-
sok megfeledkeztek.

De Pál szavainak van egy harmadik 
színtere is. Ezek a szavak ma is hangza-
nak, éppen a mi gyülekezetünkben. Ha 
Korinthusra és Wittenbergre tekintünk, 

„Minden dolgotok  
szeretetben menjen végbe!” 

(1Kor 16,14)
akkor felvillan előttünk, hogy nekünk 
is éppen ezekkel a kihívásokkal kell 
megküzdenünk a reformáció ünnepén. 
Elhinni, hogy van dolgunk. Elhinni azt, 
hogy ahol Krisztus nevét nem ismerik, 
ott van dolga a gyülekezetnek. Elhinni, 
hogy igenis lehet irgalmasságot vinni 
ebbe az irgalmatlan világba. A reformá-
ció ünnepe megtanít minket arra, ho-
gyan kell minden döntésünk előtt sze-
retni és ezzel a szeretettel látni a világot.

A reformáció ünnepének átélése így 
válik mindannyiunk reménységévé, mert 
megtanít elhinni, hogy Isten velünk is 
számol az Ő országának építése során és 
figyelmünket arra irányítja, hogy bármit 
teszünk, előbb szeressünk. (Augustinus)

Petró László
lelkipásztor
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Gyülekezeti élet

Lelkészbeiktatás  
a nagytemplomi 
gyülekezetben

Július 5-én Vad Zsigmond, a Debrece-
ni Református Egyházmegye esperese 
iktatta be Oláh Istvánt a Debrecen-
Nagytemplomi Református Egyház-
község lelkipásztori tisztébe. Oláh 
István 10 évig beosztott lelkészként 
szolgált a gyülekezetben, és az Im-
mánuel Otthonban fogyatékkal élő 
fiatalok között. Ez év tavaszán Szász 
Barnabásné nyugdíjba vonulása után a 
presbitérium meghívta a megüresedett 
lelkészi állás betöltésére. 

„Élj nekem tetsző életet 

és légy feddhetetlen.”

1Móz 17,1

Oláh István lelkészi pályára való elindí-
tásában meghatározó volt hívő nagyma-
mája, aki kezét imádságra kulcsolta és 
bevezette az Istennel való kapcsolatba. 
Mándokon, szülőfalujában konfirmált, 
ahol Birtha István nagytiszteletű úr az 
1Mózes 17,1 verssel áldotta meg: „Élj 
nekem tetsző életet és légy feddhetetlen.” 
Kisvárdán érettségizett a Szent László 
Gimnáziumban. Teológiai tanulmányait 
követően segédlelkészi kinevezést kapott 

Csengerbe, 2003-ban. A segédlelkészi év 
után a nagytemplomi gyülekezetbe ka-
pott beosztott lelkészi kirendelést. 

Az elmúlt 10 év alatt az egyházközség 
sokféle tevékenységébe bekapcsolódó-
dott. Nagy örömmel és szeretettel szol-
gál a gyülekezet közösségében. 

Az ünnepi lelkészbeiktató istentisz-
teleten a Tiszántúli Református Egy-
házkerület püspöke hirdetett igét az 
Apostolok Cselekedetei 17,22-34 alap-
ján. Fekete Károly személyesen is szólt 
Oláh István lelkipásztorhoz. „Sehol 
sem mindegy, hogy az igehirdetés ho-
gyan történik, a debreceni Nagytemp-
lomban különösen nem. Aki ide feláll, 
annak éreznie kell ennek a súlyát és 
felelősségét. Kedves István! Vezess mi-
nél többeket végig azon az úton, amely 
az ismeretlen istenektől eljuttat sokakat 
a megismerhető Istenig, hogy aztán a 
megismerhető Istentől elsegíthesd őket 
az igazi Isten ismeretig”.

Az ünnepélyes beiktatás után Oláh 
István bizonyságtételében kifejtette, hogy 
konfirmációjakor kapott ige (1Móz 17,1) 
indította el 23 évvel ezelőtt szolgáló 
élete útján és ez az ige határozza meg 
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Az ünnepi alkalmon a beiktatott lel-
kipásztort a kerület egyházmegyéiben 
szolgáló lelkészek egy-egy igével köszön-
tötték, míg a Debreceni Egyházmegye 
nevében Vad Zsigmond esperes köszön-
tötte szolgatársát. A gyülekezet nevében 
dr. Virágh Pál főgondnok, az Immánuel 
Otthon és Iskola nevében Győri Zsófia 
igazgató, a tiszántúli egyházkerület nevé-
ben Derencsényi István lelkészi főjegy-
ző, a katolikus testvérek nevében Bosák 
Nándor római katolikus megyéspüspök, 
a város és a megye nevében Pajna Zoltán, 
Hajdú-Bihar megye közgyűlésének elnö-
ke mondott köszöntő beszédet.

Az ünnepi alkalmon a gyülekezet 
megajándékozta régi-új lelkipásztorát 
egy új palásttal, amelyet Kiss Árpádné 
palástkészítő népi iparművész készített. 
A paláston a nagytemplom orgonájának 
virágmotívumai köszönnek vissza.

Búzás Borbála sajtóreferens (ttre)

életét, munkáját ma is. Kiemelte, hogy 
amikor egy gyülekezet lelkipásztort 
választ, akkor sokféle elvárás megfogal-
mazódik, de a legfontosabb igény egy 
lelkipásztorral kapcsolatban az, hogy Is- 
ten előtti kedvességben éljen és minden, 
amit tesz, a gyülekezet épülésére és javá-
ra szolgáljon. „Imádkozom azért, hogy 
Isten gyülekezeti életünket és szolgála-
tunkat valóban tudja használni. Éljünk 
jól a hit drága ajándékával mindannyi-
an, lehessünk Isten világító mécsese eb-
ben a világban, s jól tudjuk továbbadni 
azt az evangéliumot, amelyet Isten ránk 
bízott, s legyen gyülekezetünk a növe-
kedés helye. Olyan gyülekezet legyünk, 
ahol mindenki megtalálja a maga helyét, 
ahol öröm, vigasztalás van, ahol lelki 
egészségben maradhatunk Jézus Krisz-
tus mellett. Hiszem azt, ha így élünk és 
így szolgálunk, akkor Istennek kedves a 
mi szolgálatunk és lehet feddhetetlen a 
mi életünk” – mondta Oláh István. 

Oláh István lelkipásztor beiktatása  

a Nagytemplomi Egyházközségbe



Táboraink
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Építőtábor

„ A reménység Istene pedig töltsön  

be titeket a hitben teljes örömmel  

és békességgel.” 

Róm 15,13

Ti magatok is mint élő kövek épül-
jetek fel lelki házzá, szent papság-
gá, hogy lelki áldozatokat ajánl-

jatok fel, amelyek kedvesek Istennek 
Jézus Krisztus által. (1Pét 2,5)

Az én generációm számára még sokat 
jelent az elmúlt rendszer egyik jellemző 
terméke, az építőtábor. Ahogyan a leg-
kevésbé sem tehetős fiatal számára elér-
hető utazási lehetőséget jelentettek ezek 
a táborok, úgy kínál áldott „lelki utazást” 
mindenki számára a gyülekezeti tábor 
hete. Ahogyan a hitben élő ember gon-
dolkodásának középpontjában Krisztus 
áll, úgy uralja az én éves programom 
tervezését az a berekfürdői pótolhatat-
lan hét. Az elmúlt két nyaram hihetetlen 
munkaterhéhez is azáltal adott erőt az 
Úr, hogy változó munkaadóim közös 
erénye: e hét szentségét* ők is tisztelet-
ben tartották. (Szent*= Istennek elkülö-
nített.)
Mitől olyan pótolhatatlan alkalom az a 
július eleji hét? Mert ÉPÍT. Ha kapcso-
latainkra növényként tekintünk, akkor 
itt olyan „melegházi” környezet bátorít-
ja növekedésre Istenhez és egymáshoz 
fűződő kapcsolatainkat, amely növel 
fölfelé, kifelé és befelé egyaránt, miköz-
ben új sarjakat hoz ott is, ahol el sem 
tudtuk képzelni. Az utazás nehézségei, 
vagy bármely más technikai kérdés is 
jó alkalom, hogy egymástól távol álló 
emberek kerüljenek közel egymáshoz. 
Isten ismerete mellett testvéreinkről, lel-
készeinkről, sőt önmagunkról is szám-
talan felfedezéssel gazdagodhatunk. Az 
idei, 15. tábor is egy téma köré szervező-
dött. Ebben az évben a NÖVEKEDÉS 
kérdését fejtegettük a délelőtti előadá-
sokon, a kiscsoportos megbeszéléseken, 
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badidős programok változatos sora 
versengett a megújult strandfürdő kí-
nálta lehetőségekkel érdeklődésünkért. 
Sokakkal egyetemben számomra ezek 
a napok a családi kapcsolat erősítését 
is jelentik, mivel harmadik éve az uno-
kámmal együtt keressük Isten hozzánk 
szóló üzenetét, töltünk minőségi időt az 
írott ige mellett, s dicsőítjük a mi Urun-
kat egy szívvel, egy lélekkel a gyülekezet 
testvéri közösségében. Felejthetetlenek 

az esti programok is: a családi, a bibliais-
mereti vetélkedő, a ki mit tud?, a csopor-
tok bemutatkozása stb. Ezekben az esti 
órákban sem hiányozhat a lelki elmé-
lyülés mellett a vidámsággal, hu morral 
gazdagon fűszerezett, önfeledt, aktív 
pihenés: „Örüljetek az Úrban mindenkor! 
Ismét mondom: örüljetek!” (Fil 4,4)

Sipos Jolán presbiter 

kötetlen beszélgetésben, esti áhítaton. 
Elkötelezett lelkészeink mellett dr. Feke-
te Károly püspök úr és a DRHE tanárai 
(dr. Gonda László, dr. Hodossy-Takács 
Előd, dr. Kovács Ábrahám) villantották 
fel számunkra a teológia egy-egy izgal-
mas kérdésének gyakorlati aspektusát.
Remek a hely választása, hisz ebben a 
környezetben a mi sokszínű gyüleke-
zetünk minden tagja meg tudja találni 
a számára legkedvesebb feltöltekezési 
módot. Délutánonként szervezett sza-

Gyülekezeti ki mit tud?
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is kapcsoltuk az aratáshoz, új kenyérhez. 
A táborban harminc kisgyermek élvez-
hette a változatos programokat, és az 
együtt játszás, tanulás örömeit. Azoknak 
a családoknak szeretnénk ezzel a tábor-
ral segíteni, akik a gyülekezetünkbe jár-
nak és nehezen tudják megoldani gyer-
mekeik felügyeletét a nyári szünetben. 
Tartalmas, az életkori sajátságaiknak 
megfelelő testi, lelki és szellemi prog-
ramokat készítettünk a résztvevőknek. 
Mindnyájan sok-sok élménnyel gazda-
godtunk. Az egyik résztvevő néhány 
soros gondolatával szeretném zárni a 
beszámolót erről a gazdagon megáldott 
hétről. 

Kubinyiné Mikó Ágnes 
beosztott lelkész, hitoktató

2015. augusztus 3-7-ig rendeztük meg 
gyülekezetünkben a szokásos napközis 
hittantáborunkat, a Kölcsey Ferenc Re-
formátus Gyakorló Általános Iskolában.

A bibliai időkben a papok az aratás 
ünnepén Ruth könyvét az elejétől a 
végéig felolvasták a gyülekezetben. Az 
aratás, az új kenyérért való hálaadás a re-
formátus egyházban is fontos esemény. 
Idei táborunkban mi is Ruth könyvével 
foglalkoztunk, és a gyerekprogramokat 

Nagytemplomi gyermektábor
Gyermekek a Nagytemplom  

panorámajárdáján

A gyermektáborban 

sportolásra is volt lehetőség
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„Örvendezz Istenednek, az Úrnak  
színe előtt fiaddal és leányoddal!”

(5Móz 16,11)

Augusztus 3-án kezdődött a gyerektá-
bor, amelyben játszottunk, tanultunk, és 
hitünket építhettük, erősíthettük.

Az egyik napon a Hangyaboly játszó-
házba mentünk, egy másik napon sze-
kerezhettünk a Hortobágyon, agyagoz-
tunk, lángost készíthettünk és pénteken 
ugrálóváraztunk.

A héten, amely tele volt örömmel, 
Ruth könyvéről tanultunk a Bibliából. 
Persze játékra is volt idő! Annyira jó len-
ne, ha többször is lenne ilyen tábor! Na-
gyon jó volt! Hálát adok az Úrnak ezért 
a hétért.

Bokor Adél Roberta 

Érdekes foglalkozások  

és sok játék jellemezte a tábort
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HÁLAADÁS „Én vagyok az Úr,  

minden élőknek Istene.  

Van-e számomra lehetetlen?” 

Jer 32,27

25 éve szolgál a nagytemplomi gyülekezetben, és a napokban töltötte be a 60. élet-
évét Vad Zsigmond a Debreceni Református Egyházmegye esperese. A kettős jubile-
um alkalmából hálaadó istentiszteletet tartottak szeptember 20-án a Nagytemp-
lomban.  

Negyed évszázada  
a nagytemplomi gyülekezet 
szolgálatában
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lelkipásztor más, jelentős szolgálatokra 
is megbízást kap. Az esperesi tisztség és 
a vele járó feladatok a lelkipásztori szol-
gálat próbatételei, amelyekkel nem min-
denki tud megbirkózni” – hangsúlyozta 
Virágh Pál, aki kiemelte azt is, hogy Vad 
Zsigmond minden szolgálatával arra tö-
rekszik, amit az Úr vár el tőle, és nyitott 
szemmel pásztorolja a gyülekezetet. 

A Tiszántúli Református Egyházke-
rület részéről Derencsényi István lelkészi 
főjegyző méltatta az esperes munkáságát. 
Kifejtette, hogy hiszi, Isten gondviselő 
kegyelméből gazdag esztendők és szép, 
eredményes idők állnak még a nagy-

Az ünnepi alkalmon Vad Zsigmond, a 
nagytemplomi gyülekezet esperes-lel-
kipásztora hirdetett igét. Prédikációjá-
ban kiemelte, hogy mennyit és milyen 
mértékben sikerült megvalósítania a 25 
évvel ezelőtt megfogalmazott tervekből, 
azt csak az Úr tudja, azonban saját magá-
val nincs megelégedve: „Szerettem vol-
na még többeket hozzá vezetni, a gyü-
lekezet épülése, építése érdekében az  
Ő lelke erejével még többet tenni, de 
 hálás vagyok azért, hogy méltatlansá-
gom ellenére, Ő mégis használt engem 
országa építésében. A Nagytemplom-
ban 25 éven át és az eddigi szolgálatom 
35 éve alatt ennél nagyobb kiváltság, 
ennél nagyobb bizalom nem lehet a szá-
momra” – mondta a 60. születésnapját 
ünneplő Vad Zsigmond. 

Az igehirdetés után a Vad Zsigmon-
dot köszöntők sorában elsőként a nagy-
templomi gyülekezet és presbitérium 
nevében Virágh Pál főgondnok mondott 
rövid beszédet. „A lelkipásztori szolgálat 
nem egyszerű feladat, különösen, ha a 



templomi gyülekezet lelkipásztora előtt, 
aki az elmúlt negyed évszázadban sokat 
tett a gyülekezetért, több szociális intéz-
ményt is elindított. A gyülekezet intézmé-
nyeinek nevében Győri Zsófia mondott 
beszédet az ünnepi istentiszteleten. Az 
Immánuel Otthon igazgatója kifejtette, 
hogy Vad Zsigmond nem elégedett meg 
a szószék adta lehetőséggel, hanem felis-
merte azt, hogy a valódi üzenet hordo-
zója nem mindig a szó. Emberközelben 
maradva meg tudta látni az idős emberek 
magányát, meghallotta a hajléktalan em-
berek néma segélykérését is és érezte a 
fogyatékkal élő fiatalok megsegítésének 
fontosságát. Ennek köszönhető a gyüle-
kezet széles intézményhálózata, amelyek 
létrehozását Vad Zsigmond támogatta és 
álmodta meg.

A Nagytemplomi Református Egy-
házközség számos gyülekezettel ápol 
szoros kapcsolatot. Képviseletükben 
Nagyváradról Veres Kovács Attila lel-
kipásztor köszöntötte a 25 éves szolgálat 
alkalmából a Debrecen Nagytemplomi 
Református Egyházközség esperes-lel-
kipásztorát. Hangsúlyozta, szükség van 
az ilyen ünnepekre, mert a Kárpát-me-
dencében „hidegzuhanyban fürösztik a 
lelkeket” az eseményeket. „25 év gazdag 
lehetőségéből, mit Isten kínált neked, 
éltél azzal is, amit ittlétem igazol. Megta-
láltad az utat a testvérek felé, a határon túl 
rekedt hittestvérek felé. E missziód által 
is bizonyítást nyert, hogy nemzetegye-
sítés addig nem valósulhat meg, míg a 
lelkiekben, szellemiekben nem találunk 
egymásra” – mondta Veres Kovács Attila. 

Nem csak a református összetartás-
ban, hanem az ökumenikus kapcsolatok 
ápolásában is fontos szerepet vállalt Vad 

Debrecen–nagytemplomi református egyházközség

Zsigmond és a nagytemplomi gyüle-
kezet. A debreceni testvérfelekezetek 
nevében Fekete András görög katolikus 
parochus mondott ünnepi beszédet.  
A Debreceni Református Kollégium 
 Általános Iskoláját Baranyai Éva igaz-
gatóhelyettes képviselte a hálaadó alkal-
mon, hiszen esperes úr részt vett az is-
kola alapításban. Vad Zsigmond oktatói 
munkásságáról is megemlékeztek, hi-
szen kezei közül sok, ma már saját gyü-
lekezetét vezető lelkipásztor került ki, 
akiket Lovász Krisztián, Hajdúsámson 
lelkésze képviselt. A 25 éves szolgálat és 
a 60. születésnap alkalmából köszöntöt-
ték Vad Zsigmondot a gyülekezet zene-
karának és kórusának tagjai, az ifjúság 
nevében Molnár Szabolcs tiszteletes, 
barátai között Bartha Gyula esperes, 
közvetlen munkatársai képviseletében 
pedig Oláh István, a Nagytemplomi Re-
formátus Egyházközség lelkipásztora. 

Búzás Borbála sajtóreferens (ttre)

Együtt a szolgálatban
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„Saját szemetekkel fogjátok látni,  

és magatok fogjátok megvallani: 

Nagy az Úr Izráel határán túl is!”

 Mal 1,5

Testvérgyülekezeteink

Amerikából jöttek
A Myers Parki Presbiteriánus Gyülekezet 
látogatása a Nagytemplomban
2015. szeptember 26. – október 4.

A Myers Parki Presbyteriánus Gyüle-
kezet hattagú delegációjának tagjaiként 
(Derek Macleod lelkész, Kathy Booe, 
Barbara és Rob Atkins, és Carol és Dick 
Spain) nagyon jól éreztünk magunkat 
látogatásunk ideje alatt. Szívélyes ven-
dégszeretetben volt részünk, bárhol is 
jártunk.

Derek Macleod lelkipásztorunk fő 
tevékenységi területe a misszió, első 
magyarországi útján az 1Kor 8,1-4 
igéről prédikált október 4-én. A szere-
tet pedig épít bibliai ige köré építette fel 

a dia kóniai szolgálatunkat. Örömmel 
töltötte el az, hogy a presbiteri gyűlésen 
beszélhetett a Minden gyülekezeti tagnak 
szolgálata van című tervünkről.

Látogatásunk egybeesett Petró Lász- 
ló tiszteletes utolsó nagytemplomi és 
első vámospércsi prédikációjával. Isten 
áldását kívánjuk Neki az új beosztá-
sában. 

Látogatásunk a szüreti mulatságok 
idejére esett, így mi is csatlakoztunk az 
Immánuel Otthon gondozottainak szü-
reti mulatságához, ahol szőlőt szüretel-
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tünk, préseltünk és szüreti táncmulatsá-
gon is részt vettünk. Meghívást kaptunk 
az Immánuel Otthon fennállásának 25. 
évfordulója alkalmából 2016 májusában 
tartandó ünnepségre. Örömmel készü-
lünk arra, hogy találkozzunk ebből az 
alkalomból nagytemplomi barátainkkal 
Debrecenben.

A Nyitott Ajtó Szociális Központ-
ban is jól megtáncoltattak bennünket 
magyar népzenére, ahol találkoztunk a 
gyülekezet idősebb tagjaival.

A Nagytemplom, a Hittudományi 
Egyetem és a Református Gimnázium 
felújítására sokan mondták, hogy ezek 
az épületek jobban néznek ki, mint va-
laha. Az új látványosságokon keresztül 
még jobban megismerhettük a gyüle-
kezet történetét. A könyvesbolt-kávézó 
még további csodálatos élményt biz-
tosítanak. Mi is elkezdtünk azon gon-
dolkodni, hogy hogyan valósíthatnánk 
meg egy ilyet Myers Parkban.

A „Reménysugár” Hajléktalanok 
Nappali Melegedőjében megmutatták 
nekünk a hajléktalanok új éjszakai szál-
lását, ezt az alkalmat összekötötték a haj-
léktalanok, lelkészek, gyülekezeti tagok 

Itt vágja le!
✂

és munkatársak közti futballmeccsel. 
A szurkolók bíztatták a csapatukat, mi 
mindkét csapatnak szurkoltunk.

A Göncruszkán töltött idő jó lehe-
tőséget teremtett arra, hogy megismer-
kedjünk azzal a kiterjesztett misszióval, 
amiben az iskola diákjainak és a család-
jaiknak része van a helyi gyülekezeten 
keresztül. 

Öt istentiszteleten vettünk részt kü-
lönböző gyülekezetekben. Olyan sokat 
tanultunk! Most is, mint mindig, cso-
dáljuk az energiátokat és imádkozunk 
azért, hogy Isten áldása legyen az erőfe-
szítéseiteken.

Carol Spain

Karakter 1517 kupon

A KuPon felmuTATásA 
Kedvezményre JogosíT Az ITAlfogyAszTásból.

érvényes: 2015. november 30-ig

10%
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„Mert csak én tudom, mi a tervem 

veletek – így szól az Úr”

Jer 29,11

Bemutatkozás

érzem a Nagytemplomot. Feladatomat 
valódi szolgálatnak élem meg. Hiszek 
benne, hogy nem csak gyülekezetünk-
nek, hanem a város reformátusságának 
hoztunk létre egy találkozóhelyet. Egy 
olyan teret, ahol lelkileg és fizikailag is 
feltöltődhetnek. Tágas, világos és ké-
nyelmes tér, ahol egy bibliakör tagjai 
éppúgy jól érezhetik magukat, mint a 
kisgyermekes családok.

Püski Gábor 
exmittált teológiai hallgató,

a karakter 1517 vezetője

Életem első állomása Berettyóújfalu, 
ahol megláttam a napvilágot a 80-as 
évek közepén. Komádiban csepered-
tem fel és hat éves koromban kerültünk 
Debrecenbe. 

Szüleim lelkészként szolgálnak a 
Debrecen-Nagyerdei Református Egy-
házközségben, életük meghatározza 
a személyiségemet. Igyekszem nyitott 
lenni a világra és a körülöttem élő em-
berekre. Gyerekkorom óta szeretem a 
futballt, nézni és játszani egyaránt. Ki-
kapcsolódásként a kerékpáromra ülök 
és nekivágok a nagyvilágnak, erre mos-
tanában sajnos kevés időm marad. 

Az általános iskola elvégzése után 
refis diák lettem és 2003-ban érettsé-
giztem. Felvételt nyertem a Debreceni 
Egyetemre, geográfus szakra, azonban 
diplomát nem szereztem. Huszonkét 
évesen megnősültem, feleségem Püski-
né Nagy Katalin, akivel februárra várjuk 
első gyermekünket. Több évnyi munka 
után 2010-ben visszaültem az iskolapad-
ba, elkezdtem teológiai tanulmányai-
mat. Ötödévesként a diákság vezetésére 
kaptam felhatalmazást diáktársaimtól. 

Idén júniusban kerültem a nagy-
templomi gyülekezetbe, ahol a megújult 
és kibővült Református Könyvesbolt 
vezetésével bízott meg a gyülekezet 
presbitériuma. Már most otthonomnak 

Püski Gábor a Karakter 1517 
Könyvesbolt és Kávézó vezetője
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1990. október 5-én születtem Karcagon, 
egyedüli gyermekként. Édesapám Tö-
rök Tibor szabász, édesanyám Török 
Tiborné Balog Anikó közgazdász. Szü-
leim már kiskoromtól kezdve hitben 
neveltettek. 

Általános iskolai tanulmányaimat 
a Karcagi Nagykun Református Álta-
lános Iskolában végeztem, majd a me-
zőtúri Szegedi Kis István Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium diákja 
voltam. Ezen tanulmányaim ideje alatt 
Alapfokú Zeneművészeti Iskolát végez-
tem, hegedültem és zenekarban szólam-
vezető is voltam. 2009-ben jelentkeztem 
a Debreceni Református Hittudományi 

Egyetem teológia-lelkész szakára. 2011-
ben, ezzel párhuzamosan elkezdtem 
tanulmányaimat a Kölcsey Ferenc Re-
formátus Tanítóképző Főiskola tanító 
szakán, testnevelés műveltségterületen. 

Nagyné Török Csilla
segédlelkész

Hívogató vasárnapok  
a nagytemplomi gyülekezetben

November 8-án, 15-én, 22-én és 29-én 
hívogató istentiszteleteket tartunk a 
Nagytemplomban. 

Arra kérjük Kedves Testvéreinket, 
gyülekezetünk tagjait, hogy hívják ma-
gukkal ezekre az alkalmakra az Istent 
kereső, közösségre vágyó, az élet nagy 
kérdéseire választ váró rokonaikat, 
barátaikat. Szeretnénk őket az Úrhoz 
vezetni az istentisztelet tanításán, a bi-
zonyságtételen, a közös éneklésen és 
imádkozáson keresztül.

Az alkalmakat minden esetben be-
szélgetésre is lehetőséget adó szere-
tetvendégséggel zárjuk.

„Jöjj, az Úr vár reád!”
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2013-ban zsinati ösztöndíjjal jutot-

tam ki az USA-ban található Michigan 
állambeli Holland városba. Tanul-
mányaimat a Western Theological 
Seminary intézményben folytathattam, 
ahonnan egy év után angol nyelvtudás-
sal, teológiai műveltséggel, kulturális 
tapasztalatokkal, barátságokkal és egy 
diplomával térhettem haza Magyar-
országra. Idén áprilisában házasságot 

A Debreceni Református Hittudomá-
nyi Egyetem ötödéves lelkész szakos 
hallgatója vagyok. Debrecenben élek, 
itt is születtem, de Nyírábrányban nőt-
tem fel. A nyírábrányi általános iskola 
elvégzése után a gimnáziumi éveimet 
a Református Kollégium falai között 
töltöttem, majd érettségi után felvételt 
nyertem a Hittudományi Egyetemre.

17 évesen kaptam meg a hit ajándékát 
és ezek után kezdtem el azt érezni, hogy 

Káposztás Gábor
exmittált teológiai hallgató

kötöttem Nagy Istvánnal, aki teoló-
gia-lelkész szakon végzős hallgató, így 
reménykedve nézünk a jövő felé, hogy 
közös célként együtt tudjuk majd épí-
teni Isten országát. Ebben az évben a 
Debrecen-Nagytemplomi Református 
Egyházközség segédlelkésze lettem. Há-
lát adok Istennek, hogy ebben az évben 
ennek a közösségnek a tagja lehetek!

Nagyné Török Csilla exmisszus gyakornok

Isten nem csupán magához hív, hanem 
valamilyen feladatot is szeretne rám bíz-
ni. Visszaemlékeztem, hogy miért is jöt-
tem ide, mi a célom az életben. Segíteni 
szeretnék az embereken? Én ugyan nem 
tudok, de van Valaki, aki mindenkin 
tud, akivel én is akkor találkoztam. Így 
ismertem meg az Urat és így kerültem 
arra az egyetemre, ahol most is tanulok. 
Azóta pedig csak megerősödtem abban, 
hogy ez az a szolgálat, amiben Isten szá-
mít rám. Teológiai tanulmányaimmal 
párhuzamosan itt próbálok szolgálni a 
nagytemplomi gyülekezetben, ahová 
Vad Zsigmond esperes úr hívott meg. 
Felajánlotta, hogy töltsek el itt egy évet, 
mint önkéntes, mert úgy hiszi, hogy ez 
remek lehetőség arra, hogy tapasztalatot 
gyűjtsek az előttem álló lelkészi feladat-
ra és gyakornoki évre. Ezt örömmel el-
fogadtam és remélem, hogy a bizalmat 
meg tudom hálálni, és mindenben a 
gyülekezet épülésére tudok lenni.

Káposztás Gábor exmittált teológiai hallgató



„Legyenek láthatóvá tetteid  

szolgáidon!” 

Zsolt 90,16

Intézményeink
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Az első komoly megmérettetésre 2015. 
október elején került sor, amikor immár 
másodjára rendeztük meg a Remény-
sugár Kupát. Ekkor barátságos focimér-
kőzés keretében közelebb kerülhettek 
egymáshoz a hajléktalanok, a gyüleke-

2015 augusztusától vagyok a „remény-
sugár” Hajléktalanok nappali melegedő-
jének a lelkipásztora. Korábban lónyán, 
illetve Pocsajban szolgáltam. Intézményi 
lelkészként teljesen más kihívásokkal 
szembesültem, mint gyülekezeti lel-
készként, de a kezdeti nehézségeket 
segítettek áthidalni a munkatársak, a 
gondozottak pedig nyitottan, bizalommal 
és szeretettel fogadtak.

Focikupa zeti tagok és az érdeklődő vendégek. 
Nem vagyok nagy focista, így külön ki-
hívás volt, hogy nemcsak szervezőként, 
hanem játékosként is részt kellett ven-
nem ezen a napon, de a jó hangulat fe-
ledtette a hamar fellépő izomláz sajgását.

Esperes Úr köszöntése után az ame-
rikai Myers Park-i testvérgyülekezet 
lelkipásztora végezte el a kezdőrúgást. 
A mérkőzések teljesen barátságos jelleg-
gel folytak, de mindvégig megmaradt 
a komoly kitartó küzdelem is, amelyet 
egy-egy gólöröm tovább fokozott. Az 
eredményhirdetés után közös ebéddel 
zártuk a napot. A nap összefoglalása-
ként a részvevők szájából egyhangúan 
az fogalmazódott meg, hogy ezt a ha-
gyományt tovább kell folytatni! Jövőre 
is szeretettel várunk minden kedves ér-
deklődőt!

Fecske Csaba intézményi lelkész



Keresztelések,
házasságkötések,
temetések

Keresztelések, esküvők,
temetések
KERESZTELÉSEK
2015. május 16. és október 15 között 72 gyermek részesült a keresztség sákra
mentumában.
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe …” (Mt 28,19)

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
2015. május 16. és október 15. között 39 pár kérte Isten áldását házasságkötésükre 
gyülekezetünkben.
„Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” (1Móz 2,18)

TEMETÉSEK
2015. május havában: Gyulai Tihamérné (sz. Antalfy Lilly) 97 éves; Marosi Lajos  
92 éves
2015. június havában: Veres László 62 éves; Oláhné Sóvári Mária Róza 57 éves; Gyuro 
Illésné (sz. Kovács Erzsébet) 89 éves; Nemes Imre 89 éves; Poór Antal 90 éves; Nagy 
József Szabolcs 27 éves
2015. július havában: Pataky Józsefné (sz. Szabó Ilona) 81 éves; Matyi Emilné (sz. 
Szabó Katalin) 57 éves; Szele Barna Györgyné (sz. Sipos Zsuzsánna) 83 éves; Polgár 
Imre Károly 68 éves; Hüse Jánosné (sz. Rusznyák Erzsébet) 64 éves; Balogh Ferenc 
Gyula 76 éves; Farkas Zoltán 51 éves; Szilágyi Ferencné (sz. Tóth Sára Ilona) 88 éves; 
Szabó Sándor 61 éves; dr. Molnár Antalné (sz. Helmeczi Margit) 88 éves
2015. augusztus havában: Szabó Zoltánné (sz. Császár Olga) 101 éves; B. Szabó 
Zoltánné (sz. Balla Ilona Etelka) 95 éves; Velényi Ágota 72 éves; Kotormán Mihály 
68 éves; Árva Lászlóné (sz. Marozsán Katalin) 53 éves; Barra Zoltán 64 éves; Kovács 
László István 81 éves; Gyalog Zoltán 94 éves
2015. szeptember havában: Dudik Pálné (sz. Balogh Katalin) 89 éves; Répási Pálné (sz. 
Albók Éva) 86 éves; Kollár András 61 éves; Ősz Györgyné (sz. Nagy Anikó) 63 éves. 
2015. október  havában: Juhász Tibor 60 éves; dr. Szabó Árpád 82 éves; Szabó 
Sándorné (sz. Budai Margit) 74 éves; Salánki Imre 73 éves; dr. Hardicsai Béla 87 éves 
testvérünket temettük el.
„Én élek, ti is élni fogtok” – mondja feltámadott Urunk. (Jn 14,19)




