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Az Ige fényénél „Krisztus feltámadott, 

kit halál elragadott” 1

Kedves Testvérem!
Gyülekezetünkben megszokhattuk, 

hogy az istentiszteletek elején kézfogás-
sal köszöntjük egymást, áldást, békes-
séget kívánva! Köszöntésünk és kíván-
ságunk alapja a szerető, gondviselő és 
megváltó Úr megtapasztalása, aki meg-
áldja életünket és biztosítja azt, amire a 
legnagyobb szükségünk van.

Az első húsvétkor a feltámadott Jé-
zus, aki legyőzte a halált megjelent ta-
nítványai között és így köszöntötte őket: 
„Békesség nektek!”Az ószövetségi ember 
számára az egyik legnagyobb érték a 
békesség volt. A mindennapi élet egyik 
legszélesebb körben elterjedt szava volt 
ez, amely magában hordozta a sikert, 
egészséget, megelégedést, harmóniát.

Jézus középre áll és közelebb hívja a 
bezárkózott, szomorú, félelmekkel teli 
tanítványokat és megmutatja magát ne-
kik. Biztosítja őket arról, hogy valóban 
Ő az, akit keresztre feszítettek, meghalt, 
de most ígérete szerint itt van, feltámadt 
és ismét mondja: „Békesség nektek!”

„Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott,  
ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem  
miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen,  
és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! És miután  
ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát.  
A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre 
ismét ezt mondta nekik: Békesség nektek! Ahogyan engem 
elküldött az Atya, én is elküldelek titeket.” (Jn 20,19-21)

Húsvétkor a megváltó Isten köszön-
tése az ember életének új irányt mutat. 
A megbékélés, elfogadás irányát, mert 
Ő legyőzte a halált és mindent, ami az 
ember életében nehézséget jelent. Ő 
helyre akarja állítani azt, ami ember éle-
tében széttörni látszik. Ő magát adja, azt 
a lehetőséget, amit megteremtett halála 
és feltámadása által: teljes békességet 
Istennel, önmagunkkal és embertársa-
inkkal, amely nem függ a külső körül-
ményektől. Jézus szavaival megnyug-
tatja tanítványait, nyugtalanság helyett 
békességet ad, szomorúságukat örömre 
változtatja, és küldetést bíz rájuk.

Testvérem! Megváltónk Húsvét ün-
nepén Téged is köszönt. Békességét kí-
nálja betegnek, egészségesnek, egyedül-
állónak, családosnak. Annak, aki most 
találkozik vele először és annak, aki már 
régóta ismeri Őt. Ragyogja be életedet 
a feltámadott békessége és örüljünk 
együtt gyülekezetünk közösségében az 
Ő húsvéti ajándékának.

Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkész
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Dr. Fekete Károly püspök  
beiktatása

Gyülekezeti élet

„Hálát adunk neked, 

Urunk, mindenható Isten, 

aki vagy, és aki voltál…” 

 Jel 11,17

December 13-án választotta meg püspök-lelkipásztorának a Debrecen-Nagy-
templomi Református Egyházközség a Tiszántúli Református Egyházkerület 
püspökét. A kialakult szokás szerint a nagytemplomi gyülekezet, mint a Tiszán-

túli Egyházkerület „első” gyülekezete a kerületben megválasztott püspököt, a püspöki 
szolgálata idejére meghívja lelkipásztorának. Dr. Fekete Károly lelkipásztori beiktatását 
január 10-én tartották, elődje 18 éven keresztül dr. Bölcskei Gusztáv volt, aki jelenleg 
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora.



„Imádkozzatok értünk!”– talán ez az ige 
az egyik legfontosabb, hanem a legfon-
tosabb kérés, ami püspök-lelkipásztor 
beiktatásán elhangozhat – mondta ige-
hirdetésében a Debreceni Református 
Egyházmegye esperese. „Imádság nélkül 
lelkileg halott az ember, de az imádkozó 
életre kel és csodákat tapasztalhat meg. 
A Krisztust követő ember pedig nem 
csak másokért imádkozik, hanem má-
sok imádságát is igényli” – emelte ki Vad 
Zsigmond. A nagytemplomi gyülekezet 
vezető lelkésze kifejtette, hogy ez nem a 
gyengeség, tehetetlenség jele, hanem a 
leghasznosabb, legszükségesebb dolog, 
amit mások tehetnek értünk.

„Egy püspök-lelkipásztor életében 
a hétköznapokban honnan jön az erő, 
amely átsegít az akadályokon, átlendít 
a szakadékokon? Honnan jön az erő a 
sokrétű, kimerítő szolgálatokhoz? Az 
imádságból! A mi imáinkból és azokból, 
amelyeket mások mondanak értünk. 
Az imádság alapja pedig az, hogy Isten 
mindig meghallgat bennünket” – hang-
súlyozta Vad Zsigmond, aki igehirdeté-
se után beiktatta püspök-lelkipásztori 
tisztébe dr. Fekete Károlyt.

Az ünnepélyes pillanatok után először 
szolgálhatott a Nagytemplom szószékén 
a gyülekezet püspök-lelkipásztoraként 
dr. Fekete Károly, aki igehirdetésében 
kiemelte, hogy ahol Jézus beavatkozik, 
ott csoda történik. Ott egyetlen magban 
benne feszül a teljes búzakalász, vagyis a 
megsokszorozódás ereje. „Jézus előtt a 
százannyi ígérete van. Lám, mire képes 
a föld, a befogadó, az ember, ha Ő be-
avatkozik! Beiktatásom napján nekem is 
szükségem van arra, hogy megerősödjek 
a százannyi csodájában, mert az igeelle-
nes erőkben ma sincs hiány” – mondta 

a Tiszántúl püspöke, aki kiemelte, hogy 
ma is megtalál minket a gonosz, aki, 
mindent elkövet azért, hogy az ige és az 
ember közé álljon! Eltávolít bennünket 
Krisztustól, az Igétől, az Üdvösségtől, a 
bátor hitvallástól, az igaz emberségtől. 
Feszítő ék lesz, ami eltávolít és gátolja 
az összetartozást: nagyban és kicsiben, 
egyházban és világban. „Ezekkel szem-
ben meg kell hallani: akinek van füle a 
hallásra, hallja azt az Igét, amely termőre 
fordít. Részesüljön annak az igének az 
erejéből, amelyik szembeszáll a gond- 
gazdagság- élvhajhászás – hatalmi téboly 
ördögi eszköztárával. A termőre fordító 
Ige ereje – Isten Igéjének legyőzhetetlen 
ereje van. Jézus Krisztus azért jött, hogy 
elhozza a magvetés idejét, amikor kiikta-
tódik az akadály, a közbevettetés, mert a 
közbevetett, akadályozó gonosz helyett 
belép Ő maga, az egyetlen Közbenjáró, 
az Ige és az ember mindent átformáló, 
megváltoztató hatását megteremtő Meg-
váltó” – hangsúlyozta dr. Fekete Károly, 
majd prédikációja végén hozzátette: „Én 
sem tehetek mást, minthogy hirdetem 
a százannyi csodáját, hirdetem, hogy hi-
szek az Ige diadalmas erejében! Hiszem, 
hogy a befektetett energiák, a jó kezde-
ményezések, a helyes döntések, a testvéri 
és lelkészi segíteni akarás ma is meghozza 
gyümölcsét”!

Búzás Borbála sajtóreferens (TTRE)
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Jövőnk 
Gyermekek

„Engedjétek hozzám jönni  

a kisgyermekeket”

Lk 18,16

Ezzel a zsoltárverssel hívogattuk a gyer-
mekeket, és családjaikat 2016 január 
16-án a kollégium dísztermébe hang-
versenyre. A célunk az volt, hogy minél 
több közösen megélt élményben legyen 
részünk, hiszen ez által épülünk szemé-
lyesen, és mint közösség is. A gyermekek 
szívesen mutatják meg tehetségüket, és 

„Énekeljetek az Úrnak  
Új éneket!”

(Zsolt 98,1)
tiszta szívből, őszintén szeretnek szol-
gálni. A nagy ünnepeken, mint például a 
karácsony nincs lehetősége minden kis-
gyermeknek, hogy bemutassa, megmu-
tassa tudását, tehetségét. Egy karácsonyi 
műsornak nem is ez a célja. Viszont nem 
szeretnénk elvenni a kedvüket attól, 
hogy adjanak, szolgáljanak Istennek, 
és másoknak. Ezért szerveztük meg a 
gyermekek hangversenyét, ahol min-
denkit szívesen meghallgattunk. Ha 
visszagondolok az alkalomra jó érzéssel 
tölt el, hogy láttam a csillogó szemeket, 
hallottam az őszinte tapsokat. Jó tudni, 
hogy vannak gyermekek a gyülekezet-
ben, hiszen reménység szerint ők fognak 
énekelni, zenélni új éneket az Úrnak.

Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkész



5Az idei konfirmációi 
felkészítésről
Örömmel oszthatom meg a gyüleke-
zettel, hogy az idei év igazán áldásos a 
konfirmáció szempontjából, ugyanis 
több, mint nyolcvan fiatal jelentkezett 
az előkészítőre. Ismereteim szerint ilyen 
nagy létszámmal még nem is indult fel-
készítés. Rendkívüli dolog számunkra, 
hogy ezt a különleges évet átélhetjük és 
reméljük, hogy ez az időszak nem csak 
egy rövid kirándulás lesz a fiatalok szá-
mára, hanem egy életre szóló út kezdete.

A magas létszám miatt három cso-
portban zajlik a felkészítés. Péntek 
délután velem találkozhatnak a kon-
firmandusok, míg a szombat délelőtti 
csoportokat Molnár Szabolcs ifjúsági 
lelkész és Nagyné Török Csilla segéd-
lelkész vezeti. A felkészítés során arra 
törekszünk, hogy a gyerekek megis-
merhessék hitünk alapjait és valóban 
felkészülhessenek a konfirmációra, 
ugyanakkor fontosnak tartjuk azt is, 
hogy megtapasztalhassák a keresztyén 
közösségi lét örömeit. A felkészítést 
próbáljuk minél interaktívabb módon 
végezni különböző élménypedagógiai 
játékok, közösen megoldandó feladatok, 
képek, lelkesítő videók a zene, az éneklés 
segítségével és abban bízunk, hogy így 
a gyerekek nem csak tanulnak a hitről, 
hanem egy lépéssel közelebb kerülnek 
ahhoz is, hogy igazán megélhessék azt. 

Szeretnénk továbbá, hogy jó kap-
csolatok szülessenek a konfirmandusok 
között és hogy otthonosan érezzék 
magukat a felkészítés alatt. Nagyon jó 

azt látnunk, amikor néhányan már egy 
órával hamarabb megérkeznek az if-
júsági központba és együtt játszanak, 
beszélgetnek. Olyan gyerekek, akik az-
előtt még csak nem is ismerték egymást.  
Megvan a lehetőség arra is, hogy a 
konfirmandusok olyan fiatalokkal ta-
lálkozhassanak, akik már több éve a 
gyülekezet és azon belül is egy-egy if-
júsági csoport tagjai, köszönhetően a 
konfirmandus-patrónus rendszernek Így 
láthatják, hogy van lehetőség a folyta-
tásra. Idén 12 ifis vállalta a patrónusi 
feladatot és szívvel-lélekkel azon fáradoz-
nak, hogy mindenben a konfirmandusok 
segítségére legyenek. Emellett változatos 
programokat szerveznek a számukra. 
Őszintén elmondhatom, hogy nagy aján-
dék ennyi fiatallal foglalkozni és remé-
lem, hogy ez tényleg csak az út kezdete 
számukra.  

Végül pedig arra szeretném kérni a 
kedves testvéreket, hordozzák imádság-
ban a konfirmációt, hogy teremhessen 
gazdag gyümölcsöt.

Káposztás Gábor exmittált teológiai hallgató
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Szeretetszolgálatunk, 
IntézményeInk

„Éheztem, és ennem adtatok” 

 Mt 25,35

Krízisfőzés
„Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom 
adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok…” 

(Máté evangéliuma 25. rész 35. vers)

nak be ebbe a szolgálatba. Egy-egy ilyen 
szombati krízisfőzés egy egész napos 
elfoglaltságot jelent az önkénteseknek. 
Ilyenkor átlagosan 10-15 fő az előkészí-
téstől kezdve, a főzésen át a kiosztás és 
a takarítás után, élményekkel gazdagon 
tölthet együtt egy napot, miközben szol-
gálatukkal a rászoruló emberek számára 
is segítséget nyújtanak.

Az intézményen kívül a városban 
még három helyen kerül sor ételosztás-
ra: a Nagyállomás melletti parkolóban, 
a Klinikák melletti parkolóban illetve a 
Dobozi úti hajléktalan betegszobán.

Fecske Csaba intézményi lelkész

A Reménysugár Hajléktalanok Nappali 
Melegedője az önkénteseknek is bizto-
sít szolgálati lehetőségeket, melyeknek 
egyik legfontosabb része a szombaton-
kénti krízisfőzés. Évek óta a téli krízis 
időszakban nemcsak az intézmény, 
hanem a város hajléktalanjai számára 
hétről-hétre szombatonként meleg-étel 
osztást tartunk, melyeken átlagosan 
200-250 főt tudunk ellátni. 

A krízisfőzéseken, jellemzően egy-
egy debreceni református gyülekezet 
önkéntesei készítik el az ebédet, de vi-
déki gyülekezetek, sőt más felekezetek 
is (római katolikus, evangélikus, adven-
tista) szívesen és örömmel kapcsolód-
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A nyár elmúlásának csalhatatlan jele 
a szeptemberi, szürethez kapcsolódó 
hagyományok felelevenítése. Az ősz a 
betakarítás, a szüret ideje a mi életünk-
ben is! Eszünkbe jut ilyenkor az elmúlt 
nyár, a melengető napsugár és eszünkbe 
jutnak a rég’ látott barátok, ismerősök is. 
Ez történt a Nyitott Ajtó Szociális Köz-
pontban is, vagyis eljött az idő, hogy idén 
is megtartsuk a már hagyományossá 
vált szüreti mulatságunkat! Mert rendelt 
ideje van mindennek, még a táncnak is, 
írja a prédikátor: „…és megvan az ideje a 
táncnak”(Préd 3,4). Mint eddig minden 
évben, idén is nagy-nagy szeretettel meg-
hívtuk testvér-intézményeinket, testvér-
gyülekezeteinket, barátainkat: a nagy-
csere-halápi, nagyerdei, hajdúsámsoni és 
széchényi-kerti testvéreinket. Nagy örö-
münkre szolgált, hogy erre az időszakra 
esett az amerikai testvérgyülekezetből 

Szüreti mulatság  
a „Nyitott Ajtóban”

érkező delegáció látogatása a nagytemp-
lomi gyülekezetnél, így őket is vendégül 
láthattuk ezen a jeles napon! Zenészt 
hívtunk, gulyást főztünk, diós és mákos 
bejglit szeleteltünk. 

Ünnepségünk egy rövid áhítattal 
kezdődött, ezután idős klubunk tagjai 
verses-népdalos műsorral kedvesked-
tek vendégeinknek. A közös ebéd után 
kezdődött a táncmulatság, ami elenged-
hetetlen része egy szüreti mulatságnak. 
Amerikai testvéreinkkel együtt „roptuk”a 
csárdást, a twistet, a kacsatáncot és még 
„vonatoztunk” is! Táncos-zenés délutá-
nunkat tombolával zártuk. Istennek hálát 
adva – a legközelebbi viszontlátás remé-
nyében – vidám, kipirult, mosolygós arc-
cal búcsúztunk egymástól! 

Uriné Csernák Erzsébet szociális gondozó
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zenei élet

Azt mondhatom, hogy nem szabad nosz-
talgiázni. Én a 60-as évek második felé-
ben jártam a Zeneakadémiára, amikor 
is minden „házi” hangverseny teltházas 
volt. A templomi „egyházzenei áhítatok” 
is rengeteg embert vonzottak, pedig azt 
még reklámozni sem volt szabad. Egy 

Hol helyezi el  
az orgonazenét korunk  
zenei palettáján?

orgona hangverseny akkoriban politikai 
kiállást is jelentett. Hozzáteszem, akko-
riban összesen öten tanulhattunk ezen 
a szakon, ebből az itthoni kilátástalan-
ság miatt többen is disszidáltak (vagy 
használhatunk más kifejezést is; kinn 
maradtak, emigráltak, leléptek stb). Csak 

„Énekeljetek neki új éneket,  

szépen zengjenek hangszereitek!” 

 Zsolt 33,3
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néhány nevet említek; Gárdonyi Zsolt, 
Szathmáry Zsigmond, Ács József, ők 
mind rangos nyugati Főiskolák profesz-
szorai lettek. Mára nagyot változott a 
helyzet. Mindenkinek lehetősége van 
tanulni (itthon vagy külföldön), hangver-
senyt rendezni, hangfelvételt készíteni, ha 
tud rá pénzt szerezni. A hallgató közön-
ség orgona zene iránti igénye általában 
megvan, de néha nem könnyű eldönte-
nie, hogy értéket vagy éppen értéktelent 
hall-e. Tudja-e, hogy ha egy sípos orgo-
nával szemben egy digitális hangszert, 
ami nem orgona reklámoznak, az csak 
egy pótlék?

– Milyen Önnek kedves élményt tudna 
megemlíteni Debrecennel kapcsolatban?

– Debrecennel kapcsolatban sok 
kellemes élményemet tudnám elmesél-
ni. Hála Istennek sok igaz, nagyszerű 
egyházi és világi emberrel hozott össze 
a sors. Mégis talán egy különleges zenei 
élményemet említeném meg. Amikor 
2007-ben a Kodály Kórus karnagya let-
tem, az első hangverseny műsorára J. S. 
Bach H moll miséjét tűztük ki. Miután 
én az ökumené elkötelezett híve vagyok, 
szimbolikus jelentőséget tulajdonítok 
neki és örökké emlékezetes marad szá-
momra, hogy a Református Nagytemp-
lomban az evangélikus hitet valló J. S. 

Bach legnagyobb szabású művét egy, a 
katolikus hitben felnőtt ember szólaltat-
hatja meg.

– Milyen érzés lesz újra a Nagytemp-
lom orgonáján játszani?

– Amikor a Nagytemplom újjáépí-
tett orgonáján először játszottam, rög-
tön tudtam és ezt nyíltan hirdettem is, 
hogy szinte csoda folytán Magyarország 
legkiválóbb templomi hangszere jött lét-
re. Ez a véleményem évtizedek múltával 
is megmaradt. Nagy öröm számomra, 
hogy ismét találkozhatok vele.

– Mit üzen a debreceni közönségnek 
a 2016. április 16-i koncerttel kapcsolat-
ban?

– A Kántust (mint intézményt) és 
vezetőjét – a nagyszerű muzsikust, pe-
dagógust, igaz embert Debrecen kivá-
lóságának tartom. Biztos vagyok benne, 
hogy egy hullámon, harmóniában tu-
dunk együtt muzsikálni. Ez előfeltétele 
annak, hogy megtaláljuk a hallgatók 
szívéhez vezető utat. A műsor összeál-
lítása – Cezar Frank, a 25 éve elhunyt 
Jean Langlais, a 100 éve született Gárdo-
nyi Zoltán vagy a 100 éve elhunyt Max 
Reger műveinek előadása is garancia 
arra, hogy a hallgatóság igazi értékekkel 
gazdagodhasson.

Katona Gergely turisztikai referens

Itt vágja le!

További inform
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Kollégiumi Kántus
Berkesi sándor És ella 
istván kedvencei
Vezényel: Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagy
Orgonán kísér: Ella István orgonaművész

NAGYTEMPLOM

DEBRECEN
www.nagytemplom.hu 2016. április 16-án 19 óra

50%

A kupon a nagytemplomi koncert belépőjegy árából 50% vagy egyet fizet kettőt kap 
kedvezményt biztosít. A kupon beváltható 2016. március 31-ig a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban!

✂



Debrecen–nagytemplomi református egyházközség

Hálaadás „Íme, a szűz fogan méhében, fiút 

szül, akit Immánuélnek neveznek”  

– ami azt jelenti: Velünk az Isten.

Mt 1,23

Első mozzanatok

A kezdet

Nagy okunk van a hálaadásra, mert az Immánuel Otthon és Iskola idén ünnepli 
fennállásának 25. évfordulóját. Halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő szü-
lők keresték meg 1991-ben a nagytemplomi egyházközséget azzal a mindenkor 

aktuális kérdéssel: „Mit tesz az egyház?” „Mit tesz gyermekeinkért, akik számára a 
magyarországi ellátórendszer nem tud ellátást nyújtani? Mit tesz értünk, akiknek nincs 
honnan segítséget kapni ennek a sokszor embert próbáló helyzetnek a mindennapi 
elhordozásában?” És valóban az ellátórendszer nem tudott választ adni, de Isten nevét 
segítségül hívva, Benne és a jövőbe vetett hittel létrehozta az egyházközség az Immá-
nuel Otthont. 



Az eltelt 25 évben az intézménybe járó 
gyermekek, családjaik és a munkatársak 
is megtapasztalhatták, hogy az intéz-
mény nemcsak nevében hordozza azt, 
hogy „velünk az Isten”, hanem minden-
napi megtapasztalásunk ez az Isteni 
jelenlét. Ennek köszönhetően fejlődhe-
tett infrastrukturálisan, létszámában és 
szakmailag is ilyen sokat az intézmény 
az eltelt 25 év alatt. 

Az államosítás után romos állapot-
ban visszakapott ingatlan ma korszerű 
akadálymentes épület. Az egykori négy 
fős munkatársi csapat helyén, mely 14 
állandó és további 10 ambuláns gyerme-
ket látott el, ma már 45 fős szakképzett 
csapat gondoskodik a 82 gyermek, fiatal 
egyre komplexebb ellátásáról. FECSKE 

szolgáltatása révén pedig további 60 
családnak nyújt szakképzett felügyeletet 
Hajdú-Bihar megye területén. Az intéz-
mény magas színvonalú szolgáltatásaira 
olyan nagy igény mutatkozik, hogy to-
vábbi bővítés szükséges. 

Nekünk, munkatársaknak igazi ki-
váltság, hogy Isten kinyújtott keze le-
hetünk gyermekeink számára. És nagy 
jutalom munkánkért a gyermek ra-
gaszkodása, mosolya és az elért kisebb 
nagyobb fejlődés. Mindezekért a jubile-
umi évben is Istené a dicsőség. 

Szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait 
május 27-28-29-én a jubileumi rendez-
vénysorozat programjaira!

Győri Zsófia igazgató
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dátum éS IdőpOnt SzOLgáLattEVő

2016. április 10., vasárnap 10 óra molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztor

2016. április 17., vasárnap 10 óra Oláh István lelkipásztor

2016. április 24., vasárnap 10 óra Vad zsigmond esperes-lelkipásztor

2016. május 1., vasárnap 10 óra dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

Hívogató Vasárnapok a Nagytemplomban

Pécsi Samu 
Mégis király

Lengő pálmaágak, eléd terített ruhák,
Hozsannát zúgó nagy tömeg.
Szamárcsikón vonultál be a városba
Te, Jézus a zsidók királya.
 
Arcodon köpések, a korbács lecsap
A tömeg őrjöng: Feszítsd meg őt!
Te elítéltetsz, Barabás szabad.
Kiveszi minden csepp erőd
A hosszú az út fel a Golgotára.
Leveszik minden ruhád.
Kezed vasszegek verik át.
Fejednél gúnyos felirat:
Jézus a zsidók királya vagy
A templom kárpitja meghasad.
Az ég sötétségbe borul.
Jézus, Te vagy a zsidók királya?
 
Pilátus tudta: Te vagy a király,
De kétezer éve gyötörnek már,
Mert e világon nincs neked
Se aranyad, se sereged.

Ha majd a végső hajnalon,
A harsonák hangjainál
A szegverők, a köpködők,
A gúnyolódó hősködők,
A hitetlenek, a tagadók,
És a mindent jobban tudók
Rád ismernek a trónusom,
S döbbenten kérdik: Ő mégis király?
S rá egyként kiáltja minden hívő száj:
Hozsánna néked, Jézus király!
Mert Te vagy az Igazság,
Te vagy az Élet,
Te vagy az Út és Te vagy a jó,
S ha csüggedtünk is,  
csak Téged imádunk:
Király vagy Jézus!
Mégis király.



Keresztelések,
házasságkötések,
temetések

Keresztelések, konfirmáció,
temetések
KERESZTELÉSEK
2015. december 8. és 2016. március 7. között 19 gyermek és 9 felnőtt részesült a ke-
resztség sákramentumában.
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe …” (Mt 28,19)

FELNŐTT KONFIRMÁCIÓ
2016. február 21-én vasárnap 12 felnőtt konfirmált.
„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját!” (Jel 2,10)

TEMETÉSEK
2015. december havában: Madarász-Kathy Margit 62 éves; Viktor Sándor 87 éves; 
Szögediné Szabó Katalin 62 éves és Üveges Jánosné Birta Anna 87 éves testvérünket 
temettük el.
2016. január havában: Pálinkás Barna 77 éves; Tömöri Istvánné (Geronó Margit 
Erzsébet) 62 éves; Nyéki László 80 éves; Balogh Katalin 98 éves; Geszti Károlyné 
(Lukács Ilona) 95 éves; Szabó Istvánné (Kiss Ilona Klára) 79 éves; Szegedi Lajos 83 
éves; Pecze Jánosné (Tóth Zsuzsanna) 80 éves; dr. Ménes András 86 éves; Kricsfalusi 
János 56 éves; Geronó Jánosné (Somogyi Erzsébet) 88 éves testvérünket temettük el.
2016. február havában: Kazinczy Mihály 83 éves; Kenyeres Ferenc 87 éves; Gali 
Istvánné (Dombi Ilona) 78 éves; Rácz Istvánné (Bagi Erzsébet) 82 éves; Bagaméri 
Károly 83 éves; Guba Sándor 89 éves; Veress Gyula 61 éves; Tóth Istvánné (Virág 
Erzsébet Margit) 85 éves; Kádár Antal 73 éves; Papp László 76 éves; dr. Kósa Csaba 
86 éves és Deli Ágnes 75 éves testvérünket temettük el. 
2015. március havában: Czibere Antalné (Szegő Margit) 96 éves és Olaszné Györke 
Éva 63 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 277 éve folyamatosan műkö-
dő Kántus (Berkesi Sándor és Ella István kedvencei), Gryllus  
Dániel (PÁL APOSTOL – dalok Pál levelei szerint) valamint 
ősszel Miklósa Erika és Mácsai Pál.


