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Az Ige fényénél Az Ige testté lett, közöttünk lakott, 

és láttuk az ő dicsőségét, mint 

az Atya egyszülöttjének dicsőségét.

Jn 1,14

1

Advent, ünnep, várakozás, csoda. Talán 
ezek a szavak jutnak eszünkbe, amikor 
a karácsonyra gondolunk. Évről évre 
ilyenkor decemberben az embert átjárja 
a vágyakozás, várakozás. Mi minden-
re vágyhatunk? Békére, hiszen olyan 
sok a békétlenség. Szeretetre, hiszen 
olyan sok a szeretetlenség. Megértésre, 
hiszen mindennapos küzdelem a meg 
nem értettség. A betlehemi pásztorok 
is vágyhattak minderre, és talán nem is 
hitték, hogy eljöhet valaha. Kitöltheti 
valaki az űrt, amit a magány okoz? Ke-
zet nyújthat valaki, amikor betegség 
kínoz? Lehet valaki biztos pont, amikor 
a családban és a világban is minden fo-
lyamatosan változik? Lehet úgy örülni, 
hogy az az öröm egy egész világ boldog-
sága legyen? 

A karácsony talán az egyik legmeg-
osztóbb ünnep, hiszen ilyenkor minden 
felerősödik. A békés, szerető család utá-
ni vágy, a meghitt ünnepi vacsora igénye, 
a csodák utáni epekedés, és a csalódás-
tól való félelem, hogy az ünnep nem lesz 
ilyen. 

„Az angyal pedig ezt mondta nekik:  
Ne féljetek, mert íme, nagy örömet  
hirdetek nektek, amely az egész nép  
öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, 
aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”

(Lk 2,10-11)

Az első karácsonyon talán már rég-
óta tele lehetett a betlehemi pásztorok 
szíve is vágyakozással a szeretetre, a 
békére, és a megértettségre. Talán sokat 
csalódtak már, és nem mertek hinni a 
csodában. Szükségük volt az isteni kül-
dött bíztatására, ahhoz, hogy félelmeik 
szűnjenek, és hinni merjenek. Elindul-
nak, és akit találnak, nincs királyi palo-
tában, nincs körülötte semmi pompa, 
mégis megad mindent, amire valóban 
szükségük van, és ez maga a csoda! 

Az élet folyamatos változás, ám Jé-
zus Krisztus tegnap, ma és mindörökké 
ugyanaz, biztos pont piros betűs napon 
és hétköznapon! Ezért lehet az ünnep 
meghitt, és igazi, vágyakozással és hit-
tel teli, mert csodák bizony vannak! Így 
legyen áldott karácsonyunk szívbéli 
örömmel, hiszen üdvözítő született ne-
künk, az Úr Krisztus, a Dávid városában!

Feketéné Lakatos Edina
beosztott lelkipásztor
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Gyülekezeti élet

Ha valaki vallja, hogy Jézus 

Isten Fia, abban megmarad Isten, 

ő pedig Istenben.

1Jn 4,15

Vasárnapokon hívogatunk

Novemberben hívogató vasárnapi alkal-
makat tartottunk gyülekezetünkben a 10 
órakor kezdődő istentiszteleteken. Refor-
mátus egyházunkban számos gyüleke-
zetében szerveznek a miénkhez hasonló 
eseményeket, amelyekkel első sorban az 
Istent kereső, közösségre vágyó, az élet 
nagy kérdéseire választ váró embertár-
sakat, ismerősöket, barátokat szeretnék 
megszólítani. Mi is ezt a célt fogalmaztuk 
meg akkor, amikor hétről hétre meghir-
dettük a hívogató vasárnapokat a Nagy-
templomban. Ezeknek az alkalmaknak a 
segítségével minden évben szeretnénk az 
Úrhoz vezetni a meghívásnak eleget tevő 
embereket az istentisztelet tanításán, a 
bizonyságtételeken, a közös éneklésen és 
imádkozáson keresztül.

Végeredményben tehát az ilyen is-
tentiszteletek célja az, hogy általuk az 
Egyház, illetve a helyi gyülekezet minél 
jobban betöltse Jézus Krisztus missziói 
parancsát, és hozzájáruljanak Isten Or-
szágának épüléséhez.

Az idén ősz végén, tél elején meg-
rendezett alkalmakon dr. Fekete Károly 
püspök-lelkipásztor, Vad Zsigmond es-
peres-lelkipásztor és Oláh István lelki-
pásztor hirdették Isten igéjét, a liturgiai 
szolgálatban azonban több gyülekezeti 
tag is részt vett. Minden istentiszteleten 
hallhattunk komoly, élő hitű bizonyság-
tételeket, amelyeket Nagy Zsolt, dr. Nagy 
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Alice presbiter, Sipos Jolán presbiter és dr. 
Pécsi Tamás presbiter testvérünk fogal-
mazott meg személyes élettapasztalatait, 
az Istennel való kapcsolatát bemutatva.

Az egész sorozatot végigkísérte az Új 
szívet adj című kedves evangéliumi éne-
künk, amelyet hétről hétre más stílusú, 
csodálatos zenei kísérettel énekelhetett 

a gyülekezet. Ez az ének nagyszerűen 
fejezte ki az egész közösség vágyát a lelki 
megújulás, és a keresők Istenhez térése 
ügyében. A tartalmas és építő igehirde-
tések, a hiteles és felrázó bizonyságtéte-
lek, az éneklés közös öröme, valamint az 
együtt megtapasztalt zenei élmény mind 
hozzásegített ahhoz, hogy az előre meg-
fogalmazott célok elérésén ott legyen az 
Úr áldása.

Az istentiszteletek után beszélgetés-
re, ismerkedésre is alkalmat adtak az 
imateremben megtartott szeretetven-
dégségek, ahol minden egyes hívogató 
vasárnapi együttlét után igen sokan ma-
radtak még egymás társaságában.

Az eddigi tapasztalatokat figyelembe 
véve szívbéli örömmel jelenthetjük ki, 
hogy ezeknek az alkalmaknak nem csak 
helye van gyülekezetünk életében, de ki-
emelkedően fontos helyet foglalnak el az 
éves missziói tervben, hiszen a hívogató 
vasárnapok olyan kapukat tudnak meg-
nyitni a kereső emberek felé, amelyeken 
át Isten igéje nem tér vissza üresen.

Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztor



„Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint Sion hegye, 
amely nem inog meg, hanem áll örökké.”

(Zsolt 125,1)

Kávéházi esték

Gyülekezetünkben új programsorozat 
indult Kávéházi esték címmel, a Karak-
ter 1517 könyvesbolt, kávézónkban. Az 
alkalmak célja, hogy keresztyén, Bib-
liai-teológiai szempontból reflektáljunk 
aktuális társadalmi és az embereket ál-
talában érintő kérdésekre. Társadalmi 
jelenségekről, hitről, vallásról, világról, 

emberről, tudományról gondolkodunk 
közösen, Isten igéje alapján egy meghí-
vott előadó és kérdések segítségével.

Isten szavának, kijelentésének hatása 
van az ember életére minden korban.  
Ő minden században meg tudja szólí-
tani az embert, és olyan tájékozódási 
pontokat biztosít, amely segít eligazodni 

Debrecen–nagytemplomi református egyházközség
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a társadalmi és személyes élethelyzetek 
változásában is. Célunk, hogy bizonyos-
sággal tudjuk képviselni a Krisztusban 
való reménységünket a 21. század kihí-
vásai között is, valamint azokat is szeret-
nénk megszólítani, akik érdeklődnek a 
keresztyénség iránt. Ugyanis ez a prog-
ram kitűnő lehetőséget biztosít a témák 

által kérdések feltevésére, megvitatására, 
ami hitünket építi, a helyszín pedig biz-
tosítja a közvetlen légkört.

Programsorozatunk első alkalmán 
dr. Hodossy-Takács Előd, a Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem 
docense a 21. századi migrációs folya-
matok megértését segítette. Rávilágí-
tott arra, hogy a modernkori migrációs 
eseményekben és kérdéseink között is 
találhatunk egy biztos pontot: Isten a 
történelem ura, aki kezében tartja a világ 
és az ember életét. 

Gyülekezetünkben hisszük, hogy 
minden embert foglalkoztat Isten és em-
ber kapcsolata, valamint a teológia kérdé-
sei, ezért a lehető legtöbb módon kíván-
juk az emberekhez közelebb hozni azt, 
és megszólítani őket. Ennek érdekében 
programsorozatunk folytatódik, és rend-
szeresen tartunk Kávéházi estéket a hit és 
a világ dolgainak megvitatása, hitünk és 
ismeretünk növekedésének céljából.

Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
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Jövőnk 
Gyermekek

Engedjétek hozzám jönni  

a kisgyermekeket

Lk 18,16

Út az iskoláig

Az idézett jeremiási igeszakasz tökéletesen rámutat arra a csodára, amely az em-
beri életet megszenteli – Isten már születésünk előtt ismert és szeretett bennünket. 
Miután világra jövünk, családot kapunk, hogy abban növekedhessünk, fejlődhes-
sünk, s ha ez a család partner benne, pár hónappal később még inkább bővülhet 
házunk népe, azaz csatlakozhatunk a gyülekezet közösségéhez is. 

„Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, 
már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, 
megszenteltelek!” (Jer 1,5)
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Igen, már pár hónaposan is, hiszen 
aki Debrecenben születik, és a szülei a 
Nagytemplomi Gyülekezethez tartoz-
nak, az máris jöhet az édesanya-gyer-
mek klubokba hétfő és szerda délelőtt. 

nem ismeri a gyülekezet életét, egy-egy 
adventi koszorú-készítésen, karácsonyi, 
virágvasárnapi, anyák napi szereplésen, 
gyülekezeti napon még inkább közelebb 
kerülhet a nagytemplomi gyerekbarát 
közösségben zajló élethez. 

Jézus azt mondja, engedjétek hozzám 
jönni a kisgyermekeket! Segítsük tehát 
őket ebben: akkor is, amikor még cse-
csemők, akkor is, amikor járni tanulnak, 
akkor is amikor az óvodában babáznak 
vagy fociznak, és akkor is, amikor az is-
kolapadban ülnek. Mi a Nagytemplom-
ban igyekszünk eleget tenni az isteni ké-
résnek, hogy a gyermekeknek szeretettel 
teli utat teremtsünk Őhozzá az iskoláig 
és sokkal tovább is!

Feketéné Lakatos Edina
beosztott lelkipásztor

Ha még nincs a családból senkinek 
kötődése a Nagytemplomhoz, az sem 
kizáró ok, hiszen a megkereszteltek csa-
ládjainak meglátogatása pontosan azt 
a célt szolgálja, hogy kialakulhasson a 
kapcsolat a gyülekezet és a sákramen-
tumban részesülők között. 

Ha a gyermek még nagyobbra nő, és 
már tud járni, beszélni, istentiszteleten 
önállóan is részt vehet, hiszen minden 
vasárnap 10 órától, gyermek-alkalom 
várja a toronyteremben, először a ki-
sebbek csoportjában, majd az iskolások 
között. 

Ha valakinek mindemellett az is fon-
tos, hogy a szorgos hétköznapokban is 
hallhasson Istenről az óvodában, erre is 
van lehetősége még annak is, aki nem 
egyházi intézménybe megy reggelente. 
A Nagytemplomi Egyházközség ugyanis 
a hozzá tartozó 3 óvodában is tart hittan 
órákat: a Thaly Kálmán Utcai, a Hajó Ut-
cai és a Faragó Utcai Óvodák gyermekei-
nek. Ezek az alkalmak színesek, vidámak, 
és kapcsolatteremtőek is, hiszen aki még 
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Évek óta hagyomány, hogy a Nagytemplomi Édesanya-Gyerekklub Mikulás ünnep-
séget rendez, két csoportból is lehetett csatlakozni, így sok gyermeket vártak 
nagy szeretettel. Előtte, már készülődünk, ahogy közeledik Advent, feldíszítjük 

az otthonaikat, sorra vesszük a teendőinket, majd eljön Advent, és meggyújtjuk az első 
gyertyát, nagyon szép időszak ez, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

A Mikulás érkezése
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Már beszélünk a Mikulásról, hogy ki mit 
szeretne, kívánságlistát írunk és várjuk a 
találkozást. Előző este, finom, sütemé-
nyeket készítünk, hogy megvendégeljük 
egymást. Reggel izgatottan ébrednek a 
gyermekek, mert találkozhatnak, átölel-
hetik a Mikulást. Felvesszük az ünneplő 
ruhánkat és indulunk hozzá. 

Amikor megérkezünk, még kevesen 
vannak, de érezhető a levegőben a vibrá-
lás, hogy mindjárt itt a nagy találkozás! 
A gyülekezeti teremben szépen megterí-
tett asztal vár és az asztalra finomabbnál 
finomabb sütemények kerülnek, illata 
bejárja az egész helyiséget. Igazi Ünne-
pi hangulat van, egyre többen jönnek, 
egyre többen köszöntik egymást, régen 
nem látott emberek, régen nem látott 
gyermekek. 

Majd mindenki elfoglalja a helyét 
az asztal körül és csönd ül a teremben, 
mert itt a Mikulás, piros ruhában, piros 
puttonnyal, ősz szakállal, lassú lépte-
it hallani lehet. A gyermekek csillogó 
tekintete, tükröződik, mély ámulattal 
figyelik. Mindenkihez kedvesen oda-
lép, minden gyermek arca mosolyra áll, 
megkapják kis csomagjaikat, és izgatot-
tan bontogatják, ki mit kapott. Van, aki 
ajándékot is hozott a Mikulásnak. Majd 
körbejár és leül székébe, itt aztán közös 
fotók is készülnek, örök emlékbe. Min-
denki szívébe öröm és hála költözik és 
úgy érezzük, hogy milyen jó lenne ebből 
másoknak is adni.

Gyűjtöttünk, a Klinikán Belgyógyá-
szat és a Kenézy Kórház Gyermekpszi-
chiátriai osztályain fekvő beteg gyer-
mekek részére. A másik helyiségben, 
kézműves foglalkozás is volt, itt aztán 
nem lehetett unatkozni. 

Szép volt ez a nap, közel, 70 gyermek 
jött el, jó volt találkozni, jó volt gyerme-
keinket boldognak látni, de mi felnőttek 
is visszarepültünk, a mese világába, a mi 
gyerekkorunka, eszünkbe jutott, ami-
kor még mi voltunk gyermekek.

Dr. Kovácsné Kenyeres Szilvia gyülekezeti tag
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Szeretetszolgálatunk, 
IntézményeInk

Azokat választotta ki az Isten, 

akik a világ szemében erőtlenek, 

hogy megszégyenítse az erőseket

1Kor 1,27

2015-ben a december 6-a igazán különleges nap volt, és nemcsak azért, mert ezen a 
napon tette tiszteletét a Mikulás, hanem azért is, mert ekkor ünnepeltük meg a nagy-
templomi gyülekezetben a fogyatékkal élők világnapját. 

Fogyatékkal élők világnapja  
a Nagytemplomban
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Az Immánuel Otthon apraja és nagyja 
eljött délelőtt 10 órára a Nagytemplom-
ba, hogy ott közösen énekeljünk, imád-
kozzunk, dicsérjük Istent, hiszen Őneki 
mindannyiunk élete egyformán fontos, 
akkor is, ha erősek vagyunk, és akkor 
is, ha a lábunk, a hallásunk, a látásunk, 
vagy bármi másunk gyengébb. 

Csodálatos volt megtapasztalni, 
hogy a gyermek istentiszteleten hogyan 
dolgoztak közösen az óvodások és az 
Immánuel Otthonból érkezettek, elfo-
gadva és szeretve egymást. 

Istené legyen a dicsőség azért, hogy 
Ő ilyen sokfélének teremtett bennün-
ket, ezzel is megmutatva, hogy milyen 
sok érték van mindannyiunkban! 

Feketéné Lakatos Edina
intézményi lelkipásztor
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„Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is 
nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal.”

(1Jn 3,18)

Reménysugár ruhagyűjtés

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a föl-
dön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és 
ahol a tolvajok betörnek és ellopják, hanem 
gyűjtsetek magatoknak kincseket a menny-
ben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem 
emészti meg , és ahol a tolvajok sem törnek 
be, és nem lopják el. Mert ahol a te kincsed 
van, ott lesz a te szíved is. (Máté 6,19-21)

A mai ember hajlamos telezsúfolni az 
életét tárgyakkal. Talán egy felújítás, egy 
költözés, vagy éppen egy haláleset kap-
csán derül ki, hogy milyen sok felesleges 
tárgy vesz körül bennünket. Ragasz-
kodunk hozzájuk, mert fizettünk érte, 
mert emlékek kötnek hozzá bennünket, 
vagy csak egyszerűen nincs szívünk 
megválni tőlük.

A hűvösebb, téli időszakban, hét-
ről-hétre bekerül a hirdetések közé egy 
felhívás, hogy a Reménysugár Hajlék-
talanok Melegedője szívesen fogad me-
leg ruhákat, törölközőket, ágyneműket 

a gyülekezet tagjaitól. Nem is marad 
eredmény nélkül ez a felhívás, hiszen 
nincs olyan hét, amikor néhányan, csak 
úgy ismeretlenül jönnek, és szépen ösz-
szekészített csomagjukat behozzák hoz-
zánk.

Mi is lesz ezekkel a felajánlásokkal? 
A Reménysugárba járó hajléktalan em-
berek is gyűjtögetnek. De nekik meg 
kellett tanulniuk, hogy melyek azok a 
legfontosabb dolgok, amelyekre szük-
ségük van, hiszen a többségüknek nincs 
fedél a fejük felett, nincs egy olyan hely, 
ahol a dolgaikat őrizhetnék. Csak a leg-
szükségesebb dolgokat tarthatják meg, 
amelyek beleférnek egy szatyorba, ame-
lyeket magukkal vihetnek. Egy váltóru-
ha. Sokszor csak ennyi. Egy reménység 
szerint nem beázó cipő, egy meleg puló-
ver, kabát, ami segíti a túlélést, az életben 
maradást.

Ezek a gondosan elkészített felajánlá-
sok ilyen emberekhez jutnak. És bizony 
jó látni a mosolyt az arcokon, amikor 
„kincset” találnak. Szeretnénk megkö-
szönni ezeknek a felebarátainknak a 
nevében is az eddigi segítséget, és bá-
torítunk mindenkit, hogy ily módon is 
segítsen rászoruló testvéreinken!

Fecske Csaba lelkipásztor
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Interjú dr. Fekete Károly
püspökkel

– Püspök Úr a Debrecen Kossuth-ut-
cai gyülekezet tagja volt, amikor püspök-
ké választották. Milyen érzésekkel tölti el, 
hogy ezután a Debrecen szimbólumának 
számító Nagytemplom gyülekezetének 
püspök-lelkipásztoraként is szolgálja Isten 
ügyét?

– Lehet, hogy ez sokaknak természe-
tes, de én mégis különleges ajándékként 
élem meg. Egyrészt azért, mert valami-
kor Édesapám is itt volt segédlelkész. 
Magam „Refis” diákként, teológusként 
rendszeresen jártam ide, sőt 1988 és 
1992 között itt végeztem segédlelkészi 
és beosztott lelkészi szolgálatomat és 
meghatározó „iskolája” lett az életemnek 
a Nagytemplom. Szerteágazó feladato-
kat kaptam, nagy mennyiségű és sokszí-
nű igeszolgálatban lehetett részem, ami 
engem folyamatos készülésre sarkallt. 
A rendszerváltás körüli időszakból sok-
sok lelki élményt őrzök, amelyek szerves 
részei lettek hitemnek, spiritualitásom-
nak. Már teológiai tanár voltam, amikor 
több mint másfél évtizeden át szerkesz-
tettem a Nagytemplomi Gyülekezeti 
Élet című lapot. Másrészt különleges 
az is, hogy a Nagytemplom jelentősége 
túlmutat a városon, az egyházkerületen, 
de még az országhatárokon is. Nem csak 
szó szerint, hanem átvitt értelemben is 

nagyon magas a szószéke és onnan nem 
hangozhat el akármi. Felelősségteljes le-
hetőség felállni oda és igét hirdetni. Ezt 
püspökként sem szeretném elfelejteni. 

riport Harcold meg a hit nemes harcát, 

ragadd meg az örök életet, 

amelyre elhívattál…

1Tim 6,12



– Milyen plusz feladatokat jelent ez a 
szolgálat a mindennapokban?

– Ahogyan ez már hónapok óta zaj-
lik, igyekszem jelen lenni a munkatársi 
megbeszéléseken, az elnökségi üléseken 
és személyesen megismerni a legkü-
lönbözőbb alkalmakat. A vasárnapi és 
ünnepi szolgálatok mellett szeretnék 
eljutni a hétköznapi bibliaórákra és az 
intézményi alkalmakra is. Legutóbb a 
decemberi presbiteri bibliaórát vezet-
hettem. 

– A gyülekezet életének formálásában 
milyen szerepet kíván betölteni? 

– A legfontosabbnak azt tartom, 
hogy segítsem a gyülekezet életének 
kibontakozását. Én szeretnék alkalmaz-
kodni a gyülekezet életéhez és nem én 
akarom elvárni az igazodást. Az igehir-
detést és az istentisztelet ügyét mindig 
is közel éreztem magamhoz, teológiai 
tanárként is ezek álltak hozzám közel, 
ezért szívesen vállalok majd lelkésztársa-

Debrecen–nagytemplomi református egyházközség
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immal különböző sorozatokban is egy-
egy alkalmat. A református önazonos-
ság megerősítéséhez és visszaépítéséhez 
örömmel ajánlom majd fel előadásokkal 
is a segítségemet. 2016-ban lesz 450 éve 
annak, hogy Heinrich Bullinger megír-
ta a II. Helvét Hitvallást, amit 1567-ben 
a debreceni Alkotmányozó Zsinat már 

el is fogadott hitvallási iratunknak, ezért 
ennek a rendkívül fontos reformátori 
iratnak, amely reformátusságunk gyö-
kereihez visz vissza bennünket, a közös 
tanulmányozását, alaposabb megisme-
rését szeretném majd elősegíteni. Kez-
deményezni fogom, hogy magyarázzuk 
végig a hitvallás 30 fejezetét.   



Debrecen–nagytemplomi református egyházközség

Fekete Károly református lelkészcsalád-
ba született 1960-ban. Középiskolába a 
Debreceni Református Kollégium Gim-
náziumába járt, majd orgonálni tanult a 
miskolci Bartók Béla Zene művészeti 
Szakközépiskolában. Teológiai tanul-
mányait Debrecenben végezte. Előbb 
segédlelkész, majd beosztott lelkész a 
Debrecen-Nagytemplomi Egyházköz-
ségben (1988–1992). Ezzel párhuzamo-
san tanított a Debreceni Református 
Teológiai Akadémia Rendszeres Te-
ológiai Tanszékén, ahol 1992 őszétől 
lett főállású oktató. Doktori fokozatot 
1995-ben szerzett gyakorlati teológiából 
Kolozsváron summa cum laude minő-
sítéssel. 1996-tól docens és tanszékve- 
zető. 1997–2005, majd 2011–2014 kö-
zött a Debreceni Református Hittudo-
mányi Egyetem rektorává választották. 
Külföldi kutatói ösztöndíjon Lipcsében 
volt 2002-ben és 2008-ban. Habilitá-
ciós vizsgát 2011-ben tett a budapesti 

Evangélikus Hittudományi Egyetemen. 
2005–2014 között tudományos főtit-
kára volt az MTA Debreceni Területi  
Bizottságának és alelnöke volt a Dok-
torok Kollégiumának. Eddig tizenegy 
könyve, nagyszámú tudományos ta-
nulmánya és szakcikke látott napvilá-
got. Számos közegyházi, tudományos 
és közéleti tisztsége van. Több folyóirat 
szerkesztő bizottsági tagja. Díjai: Ká-
roli Gáspár-díj (2004), Magyar Köz-
társasági Érdemrend Tisztikeresztje 
(2005), Trefort Ágoston-díj (2014), Pro 
Scientia-díj (DAB – 2015). 

Felesége, Kavisánszki Györgyi refor-
mátus lelkipásztor, óvodapedagógus, 
aki jelenleg a Debreceni Református 
Kollégium Óvodáját vezeti. Első házas-
ságából két fia született: Károly és Lász-
ló, második házasságából két leánya: 
Hanna Zsófia és Borka Orsolya. 

Búzás Borbála sajtóreferens (ttre)



Keresztelések,
házasságkötések,
temetések

Keresztelések, esküvők,
temetések
KERESZTELÉSEK
2015. október 16. és december 7. között 13 gyermek részesült a keresztség sákramen-
tumában.
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe …” (Mt 28,19)

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
2015. október 16. és december 7. között 1 pár, Marosi Zoltán és Bakó Teréz kérte Isten 
áldását házasságkötésükre gyülekezetünkben.
„Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” (1Móz 2,18)

TEMETÉSEK
2015. október havában: Bozsódi Gézáné (sz. Nagy Aranka) 95 éves; Vida Edit Éva (sz. 
Szabó Edit Éva) 79 éves; Nagy Géza 77 éves 
2015. november havában: Mező Lajosné (sz. Őri Piroska) 67 éves; Barizs János 93 éves; 
Új Imre 81 éves; Szabó János 75 éves; Székely Lajos 67 éves; Szőllősi Kálmánné (sz. 
Kiss Viola) 90 éves; Horváth Béláné (sz. Berke Erzsébet) 72 éves
2015. december havában: Musta Albert 74 éves testvérünket temettük el.
„Én élek, ti is élni fogtok” – mondja feltámadott Urunk. (Jn 14,19)



NAGYTEMPLOM

DEBRECEN

Tavaszi nagykoncertek 
a Nagytemplomban

www.nagytemplom.hu

A 2015-ben szervezett koncertek sikerén fellelkesedve egyházközségünk ve-
zetősége úgy döntött, hogy 2016-ban is koncertekkel színesíti a Nagytemp-
lom kulturális programjait. Az évek során már megszokott év eleji és év végi 
repertoárt bővítjük a Nagytemplom saját tavaszi és őszi nagykoncertjeivel. 
 

 
 
A tavaszi koncertekre korlátozott számban már idén válthatóak az exkluzív 
bérletek. A bérletek és jegyek kedvezményesen megvásárolhatók a Nagytemp-
lomban. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Így lesz vendégünk tavasszal a Ghymes (Esszencia), a 277 éve 
folyamatosan működő Kántus (Berkesi Sándor és Ella István 
kedvencei), Gryllus Dániel (PÁL APOSTOL – dalok Pál levelei 
szerint) valamint ősszel Miklósa Erika és Mácsai Pál.


