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Az Ige fényénél 1

Kedves Testvérem!
Mi emberek társas lények vagyunk. 
Nem szeretünk egyedül lenni. Már 
kisgyermekkorunktól kezdve oly sok 
emberhez kötődünk. Kötődünk a szü-
lőkhöz, rokonokhoz, barátokhoz, há-
zastárshoz. Az bizonyos, hogy „nem jó 
az embernek egyedül lenni” (1Móz 2,18a). 

Jézus és a tanítványai között kötődés 
volt, mégpedig szoros és szeretetteljes. 
Azonban Jézus már a halála előtt utalt 
ennek a kapcsolatnak a végére, hogy el 
fog jönni az idő, amikor Ő már nem lesz 
velük. Azt is hozzá tette, hogy nem hagy-
ja őket árván, hiszen ezt mondta: „kérni 
fogom az Atyát és másik Pártfogót ad nek-
tek…” Egy Pártfogót ad nekik, akit se-
gítségül hívhatnak, aki a gyámolítójuk, 
közbenjárójuk, és aki által megerősöd-
hetnek. A Pártfogó olyan személy, akit 
az Atya küld, és aki tovább végzi Jézus 
munkáját. A Pártfogó nem más, mint a 
Szentlélek, aki Jézus mennybemenete-
le után is munkálkodik és jelen van az 
Anyaszentegyházban. 

Az igénkben egy új korszak tárul 
elénk, ami maga a Lélek korszaka, melyet 
a világ nem ismer. A világ nem fogadja be 
Őt és nem is láthatja. A Lélek korszaká-
ban mindenki számára lehetőség adódik 

„Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én 
pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy 
veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem 
fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeri-
tek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. Nem hagylak titeket 
árván, eljövök hozzátok.” (Jn 14,15-18)

az igazság megismerésére, a hitre jutásra. 
Erre ma is lehetősége és szüksége is van a 
világnak, ahol az őszinteséget felváltotta a 
hazugság, ahol a gonoszság és a boldogu-
lási vágy érvényesül a valóság és az igaz-
ság ismeretével szemben. 

Kedves Testvérem! Mi azért kaptuk 
az igazság Lelkét, hogy a mérleg jó irány-
ba billenjen. Magunktól képtelenek va-
gyunk változtatni a problémákon, me-
lyek világunkban helyet kapnak. A Lélek 
ereje által azonban képesek vagyunk rá. 
Jézus tudta jól, hogy a húsvéti esemé-
nyek után az embernek – így nekünk 
is – szüksége van arra, hogy továbbra is 
vele legyen. Ezért kérte az Atyától a Párt-
fogót, mert már akkor tudta, hogy nem 
maradhatunk egyedül a magunk erejére 
utalva. Tudta, hogy nem jó az embernek 
egyedül lennie. A Lélek korszakában 
kérjük az Ő erejét a mi életünkben arra, 
hogy Pünkösd ünnepén tudjunk szí-
vünkkel, lelkünkkel és egész mivoltunk-
kal a Pártfogóra támaszkodva minden 
rosszat „kitakarítani” az életünkből, és 
Ő általa – Isten parancsolatait elfogad-
va – képesek legyünk megtalálni a mi 
Urunkhoz vezető utat. Ámen

Nagyné Török Csilla segédlelkész

„A Lélek törekvése 

pedig élet és békesség.”

Rm 8,6b
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Gyülekezeti élet

„Én vagyok a feltámadás 

és az élet, aki hisz énbennem, 

ha meghal is, él.” 

 Jn 11,25

Négy estén át hangzott felénk a komoly 
isteni szó arról, hogy útjainkat megjob-
bítsuk, bűneinknek hátat fordítsunk, 
és egyedül csak Krisztusban bízzunk! 
Mert az Ő váltsághalála napján Jeruzsá-
lemben meghasadt az Istent az embertől 
elválasztó templomfüggöny! Van visz-
szaút a Mennyei Atyához, akihez titkon 
mindannyian vágyunk! Óvott a külső 

„ Isten temploma 
– ti vagytok”

(1Kor 3,16-17)

templom – a vallásos élet – hamis bizton-
ságától, hívott a belső (lelki) templom 
építésére, mely a Krisztus hit általi szí-
vünkbe fogadásával kezdődhet el. Hogy 
így életünk maga legyen az igazi temp-
lom, melyben a Bárány az Úr! A Belé ve-
tett hit által mi magunk is megváltozott 
emberekként élő templommá, életünk 
hiteles istentiszteletté válhat! Mindez 

„Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, 
hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön 
a világ általa.” (Jn 3,17)

Evangélizáció – Nagytemplom
2016. március 10–13.

Hálát adunk Istennek a 2016. március 10–13. között általa elkészített különleges 
evangélizációs alkalomért, melyet azért adott Gyülekezetünknek, hogy felrázza az alvó 
tagokat, megújítsa a már hitre jutottakat és tanítványokat hívjon el az Ő szolgálatába. 
Szívből mondunk köszönetet Bódis Miklós erdélyi lelkipásztornak, aki feleségével Etelka 
asszonnyal együtt Isten szolgájaként életünk leg fontosabb kérdéseivel szembesített minket 
az Ige fényében.



tunk, hogy sok új arcot láthattunk más 
gyülekezetekből, nemcsak a környékről, 
hanem Budapestről, Dunántúlról, sőt 
Erdélyből is! Protestánsok mellett kato-
likusok is rendszeresen hallgatták az ige-
hirdetéseket, melyeket az Európa Rádió 
is közvetített. (Az igehirdetések letölthe-
tők az euroraradio.hu-ról.)

Hitünknek szárnyakat adott kántora-
ink és vasárnap este az ifjúsági zenekar 
által kísért sok szép evangéliumi ének is! 
Igehirdetőnk örömmel említette meg, 
hogy az evangélizációs igehirdetések 
ideje alatt több ezer román nemzetiségű 
hívő ember is imádkozott értünk! Isten 
Szentlelkének tavaszi szele fújt közöt-
tünk és azt suttogta: „Isten szeret, jöjj, 
add át Neki a szívedet!” Mondjuk hát mi 
is Kálvin János szavai szerint: „Szívemet 
égő áldozatul Neked szentelem Istenem.” 

Dr. Nagy Aliz presbiter

3

a Mennyei Város boldogságában telje-
sedik majd ki, ahová Bódis Miklós lel-
kipásztor megtérése napján váratlanul, 
egy rövid időre betekintést nyert. A cso-
dálatos harmóniát, az angyalok örömét 
egy megtérő, s az öngyilkosság határáról 
visszatért ember felett soha nem felejti 
el! Az igazi hívő ember tudja: „Vándor 
vagyok, nem ez az én hazám. Az én Atyám 
egy más hazába vár. Ott készített csodás 
helyet nekem, hogy gyermeke vele legyen.”

A napi 700–800 fős hallgatóság leg-
nagyobb része először döbbenten, majd 
örömmel, igent mondó szívvel, egymás 
felé nyújtott testvéri szeretettel, hűsége-
sen hallgatta a Prédikátort. Boldogok vol-
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Gondolatok a Húsvét
reggeli szolgálatról

Hajnali 4 óra van (nem is 4, hanem az 
óra átállítás miatt 3 óra van) álmosan 
tekintek magam elé, a konyhából szól 
a feleségem „lassan ébredj drágám hisz 
tudod még sok a dolgunk, ígértük a se-
gítségünket ünnepi gyülekezeti reggeli 
elkészítéséhez” …az események felpö-
rögnek… A tojások (mind a száz!) meg-
főzve, megtisztítva, irány a gyülekezeti 
terem. Megérkezünk, már áldott szorgos 
kezek (lelkipásztorok, presbiterek, gyü-
lekezeti tagok) készítik a szendvicseket, 
főzik a teát. Közben beszélgetünk, éne-
kelünk (a magunk tehetsége szerint), 
igazán jól érezzük magunkat. 

Elkészültünk a munkával, a szépen 
megterített asztalon szendvicsek sokasá-

ga, gőzölgő tea. Elégedetten nézünk végig 
a munkánk „gyümölcsein”. Most, hogy 
elkészültünk a munkával kérdések sora 
ötlik fel bennünk: „Vajon hányan mentek 
ki a fancsikai templomromhoz, az Isten-
tiszteletre? Nem fáztak nagyon? Jó volt-e 
az együttlétük? Jönnek már? Elég lesz a 
szendvics? Nem túl forró a tea?” 

Jönnek. Fázósan, de ragyogó arccal. 
Idősek, fiatalok, ismerős és kevésbé is-
merős arcok. Kis idő elteltével választ 
kapunk kérdéseinkre: „Nagyon jó volt, 
csak nagyon hideg volt, köszönjük a 
szendvicseket, a teát.” Jó látni, hogy 
fogy a szendvics, a tea. Volt „értelme” a 
munkáknak, összegzem magamban. Az 
asztalközösség lassan-lassan szétszéled, 
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Csigacsinálóban
„Senkinek semmivel ne tartozzatok hanem csak azzal,
hogy egymást szeressétek; mert a ki szereti a felebarátját, 
a törvényt betöltötte.” (Róm 13,8)

2016. április 30-án Hajdúbagoson jár-
tunk – testvérgyülekezetünk szívélyes 
meghívására – csigacsinálóban.

Czeglédy Pál nagytiszteletű úr – ne-
künk is lelkészünk volt – és kedves fele-
sége valamint Bakos Károly gondnok úr 
fogadott bennünket a jelenlévő 50 főnyi 
gyülekezet nevében.

Dr. Csabina Sándor – gondnok 
urunk vezetésével tízen (7 hölgy és 
3 férfi) képviseltük gyülekezetünket.  
A bagosi gyülekezetben nem csak hagyo-
mány, hanem élő szokás a „csigakészítés”, 
a magyar emberek ünnepi húslevesének 
egyik alapvető tartozéka. Kéthetente, 
csütörtökönként összegyűlnek és kétki-
lónyi csigatésztát készítenek eladásra. 

összepakolunk, készülünk a délelőtti Is-
tentiszteletre. 

Hazaérkezvén elgondolkodom: va-
lójában mi is történt? A Debrecen Nagy-
templomi Református Gyülekezet 
tagjaiból néhányan „Az Élet Lelkének 
törvényétől” vezéreltetve (szinte már 
hagyományként) időt, fáradtságot nem 
kímélve a fancsikai templom romnál 
hajnali Istentiszteleten vettek részt, né-
hányan szeretetvendégséggel (diakóniai 
szolgálattal) végeztek Istentiszteletet.  
Ott és akkor Krisztus Kinyújtott Kezé-
nek Közösségének érezhettük magun-
kat, akik Istentiszteletet végeztünk és 

emberszeretetet gyakoroltunk (talán így 
cselekedtek az őskeresztyén gyülekezet 
tagjai is mikor összegyűltek Istenünk 
elé). Áldom az Élő Istent, hogy részese 
lehettem ennek a szolgálatnak, amit gyü-
lekezetünkben a „Szolgálat éve”program 
sorozat keretében végeztünk. 

Kedves Olvasó, aki e sorokat olvasod 
szeretettel kérlek gyere e szolgáló kö-
zösségbe, légy te is Krisztus Kinyújtott 
keze. Én mindenesetre akkor, és ott, és 
remélem még sokáig az Igaz Isten közel-
ségében éreztem magam. Kívánom te is 
érezd át minél hamarabb ezt az érzést a 
gyülekezetünk közösségében.

Oláh Zoltán presbiter
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Érkezésünkkor már ott volt 30 hölgy, 
teljes „felszereléssel”, készen arra, hogy 
segítségükkel mi is a nagy titok tudói 
lehessünk. Nagyon kedvesen fogadtak 
bennünket. Bíztattak, merjünk belekez-
deni, segítenek ellesni a „fortélyokat”. 
Hogy is van? Végy öt kiló lisztet, 50-60 
db tojást, meg a többit, amit nem lehet 
leírni, de érdemes megtanulni. A hagyo-
mányt a régi és új háztartási eszközök 
bevetésével ötvözve, nagy összhang-
ban végzik. Közvetlenül a készítés előtt 
nyújtják 1-2 mm vastagra, 1 cm széles, 
20-25 cm hosszú csíkokra. Ezt a tész-
ta szalagocskát vesszük kézbe. A csiga 
készítő eszköz két darabos egység. Egy 
tenyérnyi bordázott fa talpacska és egy 
hegyezett végű hurkapálcika formájú 
rudacska a pálca. Ez 10-15 cm hosszú. 

Fogjuk a tésztaszalagot, egy ujjbegy-
nyit felcsavarunk a pálcára, lecsípjük, 
majd a bordán meghengergetjük. És 
kész. Mehet a fehér abroszra száradni. 
Kész annak, aki tudja. Kedves vendéglá-
tóink segítségével elkezdtük mi is. Sike-
rült. Egy idő múlva. Az idő gyorsan telt 
beszélgetve, ismerkedve, dolgozva.

Végül egy órára – 10 órakor kezdtük 
– a fent említett 5 kiló liszt és 50 tojás  
5 kg jó minőségű csigatésztává „változott”. 

A férfiakat ez idő alatt határszemlé-
re vitték lovas kocsin. Ez is a szokások 
szerinti tavaszi foglalatosság, beleértve 
a „tájjellegű” tömény és kevésbé tömény 
gyümölcslevek kóstolgatását is. Ter-
mészetesen ellenőrzés céljából. A gyü-
lekezeti ház udvarán ez idő alatt több 
bogrács körül is szorgoskodtak. Nagyon 
ízletes birkagulyás leves csipetke tésztá-
val és slambuc készült ebédre. A slambuc 
hagyományosan több módon is készül-
het, így itt is, két bográcsban. Az egyik 
pirított tésztával a másik „mezítlábas”. 
A verseny döntetlen lett, nagyon finom 
volt mindkettő. Kedves vendéglátóink 
beszéltek hétköznapjaikról, ünnepeik-
ről, életükről, terveikről. A templom a 
gyülekezeté, de a község életének és így 
a gyülekezet életének másik két jellemző 
élettere is jelentős, hiszen a gyülekezet a 
községé. A tagok itt is ott is „tagok”. Meg-
néztük ebéd után a rendezett kis falu 
két különleges közösségi célú épületét. 
Ritkán látható egy közösségben ennyire 
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nyilvánvalóan a „vezetők” és a „vezetet-
tek” egysége, az egyetértés, a megértés és 
az összefogás. Pedig itt sem gondtalan az 
élet. De van valami egészen más. A lélek 
egysége. Az egyik épület az Emlékezet 
Háza. A Hajdúbagosra építészetileg jel-
lemző parasztbarokk hagyományok és 
a magyar népi építészet Makovecz Imre 
által újra álmodott forma tiszteletének 
ötvözése. Belül máltai keresztet for-
mázó térség. Négy bejárattal, négyféle 
kialakítással, de egységes képpel. Hatal-
mas tölgyek, borovi fenyő gerendák és 
erdélyi vörös fenyő a beltér alapanyaga.  
A bejárati ajtók fölött festett üvegképek. 
Az ország címerét idéző színes üvegab-
lak, a reformátusságot jelképező zászlós 
bárány, a kereszténységet szimbolizáló 
korpusz és a község címere. Többek 
között elhunyt szerettüktől való búcsú-
zásnak, „1956”-os tiszteletadásnak, vagy 
Trianonra történő emlékezések tiszte-
letet parancsoló színtere. A másik emlí-
tett épületet a központban, egy nagyon 
szépen faragott kapun belépve pillant-
hatjuk meg teljes szépségében és hosz-
szában. Tornácos, könyöklős, muskátlis. 
Ahogy a mesében. Teljes berendezése, 
így bútorzata, használati eszközei, min-
den ami látható eredeti. Egy-egy család 
adta oda féltett kincseit. Műkinccsel 
felérő értékét szimbolizálja, hogy in-
nen vittek a szentendrei Skanzenbe 
egy ehhez hasonló szép házat. A ház 
következő egysége már közösségi cé-
lokra van átalakítva. A fűtés korszerű is 
és hagyományos is. Van egy szép, hasz-
nálható búboskemence is. A hangula-
tot, a kényelmet az eredeti, vagy annak 
szellemében készült hagyományos be-
rendezések, használati tárgyak mellett 
már a korszerű eszközök biztosítják.  

A középső egység bemutatja a valami-
kori élet tárgyi emlékeit. Régi munka-
eszközök, szerszámok megbecsült da-
rabjai a bemutatónak. A ház végében 
pedig épül a jövő. Ifjúsági táborokban 
szervezik a fiatalok képzését, szórakozá-
sát. Teljes összkomfortot biztosító még 
épülő, de hamarosan kész fürdőszobás 
lakószobák, étkezők, közösségi termek 
és hatalmas szabad terület szolgálja 
majd lakóit. 

Hajdúbagos lelki és gazdasági ve-
zetőivel, önkormányzati dolgozóival, 
óvónőjével, választott képviselőkkel 
találkozva reményünk lehet, ahogy a 
rájuk bízott fiatalokat nevelik óvodától 
az általános iskola befejezéséig. Az egyik 
legsokatígérőbb mondat volt számom-
ra: annak örülünk, hogy a nyolcadiko-
saink sem mennek már el, ha vége van 
a műsornak, hanem ott maradnak csár-
dást táncolni. A biztosíték? A látottakon, 
hallottakon gondolkodva jutott eszem-
be az ének: „Lélek gyümölcse szívünket 
töltse be. Láttassék bőviben életünkön!”

Nagyné Berta Rózsa presbiter
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Jövőnk 
Gyermekek

„Mint a hős kezében 

a nyilak, olyanok a serdülő 

ifjak.”

Zsolt 127,4

Konfirmandus kirándulás

„A konfis kirándulás egy óriási élmény 
volt számomra! 

Vizsolyban az első magyar fordítású 
Bibliáról tudhattunk meg érdekessége-
ket. Ezen kívül a nyomdában is jártunk, 
ahol egy különleges előadáson vehet-
tünk részt, ugyanis mi magunk voltunk 
a „színészek”. Eljátszottuk, hogyan ment 
végbe a Biblia nyomtatása. Ezek után 
elindultunk Göncruszkára, ahol egy 
igazán otthonos iskolában áhítatot tar-
tottunk. Nagyon hangulatos volt, ahogy 
körbeülve együtt beszélgettünk és éne-

kelve dicsértük az Urat. A következő 
állomásunkra éhesen érkeztünk, Bol-
dogkőváralján ebédeltünk. Ebből sem 
maradhatott ki az izgalom: középkori 
stílusban, fából készült evőeszközökkel 
és agyagedényekből ettünk. Végül Sá-
toraljaújhelyre robogtunk, ahol jegyeket 
váltottunk és megcéloztuk a libegőt és a 
bobot, amit mindenki nagyon élvezett. 
Én csak a bobra ültem fel, de arra há-
romszor is. Mire gyülekeznünk kellett, 
kellően elfáradtunk, így elindultunk. 
A hazaút tökéletes alkalom volt, hogy 
megosszuk egymással az élményeinket. 

Ez a kirándulás csak egy abból a sok 
szuper élményből, amit a konfirmációi 
felkészülés alatt átéltünk. Rengeteget 
szórakoztunk a csoportban megismert 
emberekkel és remélem, folytatódik 
még közös kalandozásunk.” 

Adjunk hálát az ilyen lelkes fiata-
lokért gyülekezetünkben és kérjük az 
Urat, hogy valóban folytatathassák Vele 
„közös kalandozásukat!

Káposztás Gábor exmittált teológiai hallgató

Á prilis 9-én 70 fővel indultunk el egy tartalmas, egynapos buszos kirándulásra a 
konfirmandusokkal, patrónusokkal és csoportvezetőkkel együtt. Véleményem 
szerint egy nagyon jó hangulatú, nagyon élménydús napunk volt, de mégis azt 

gondolom, hogy azok közül tudja valaki igazán kiértékelni a kirándulást, akiknek szer-
veztük az egészet. Ebben a cikkben fogadják szeretettel a kedves testvérek, Nagy 
Mártának, frissen konfirmált fiatal testvérünknek az élménybeszámolóját.
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2015 októbere elején kezdődött a felké-
szítés három csoportban Nagyné Török 
Csilla segédlelkész, Káposztás Gábor 
teológiai hallgató és Molnár Szabolcs 
ifjúsági lelkipásztor vezetésével. Pénte-
ken délutánonként és szombaton dél-

Ifjú bizonyságtevőink:  
a konfirmandusok

Április 24-én 77 fiatal testvérünk tett konfirmációi fogadalmat a Nagytemplomban.  
Az ünnepi istentiszteletet hét hónapon át tartó felkészülés előzte meg , amelynek leg főbb fel-
adata az volt, hogy a konfirmálni vágyó fiatalok megismerjék Jézus Krisztust, és azt, amit 
az életükben munkál.

előttönként jó hangulatú, lendületes, 
de a lényegre és a célra összpontosító 
alkalmakat szerveztünk, és igyekeztünk 
a fiatalok nyelvén átadni és megélni 
az evangéliumot. Az ifjúság nyelvének 
beszélése mellett arra is nagy figyelmet 
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fordítottunk, hogy az előkerülő témák 
minél jobban megragadhatóak legye-
nek a konfirmandus korosztály számá-
ra, és Jézus Krisztusról, az Isten Orszá-
gáról elérhető valóságként, ne pedig 
elvont fogalmakként szóljunk. Az első 
hónapok játékkal, csapatépítéssel teltek, 
amelynek eredményeként összeková-
csolódott, megerősödött közösségben 
tudtunk bizonyságot tenni megváltó 
Urunkról.

nyes és szórakoztató bemutató során 
ismerkedtünk meg a reformáció és a 
Biblia történetével. A boldogkői várban 
elfogyasztott „lakoma” erőt adott ah-
hoz, hogy a sátoraljaújhelyi kalandpark 
bobpályáját és libegőjét frissen és üdén 
próbáljuk ki. A kirándulás sokak számá-
ra a felkészülés legszebb élménye volt.

A konfirmációi vizsga közeledte 
sokakat feszültséggel teli izgalommal 
töltött el. A gyermekek családtagjaikkal 

Ebben az évben is szolgálatba állí-
tottunk tizenkét patrónust, segítésükre 
pedig négy mentort kértünk fel. Szol-
gálatukkal a konfirmandusok megszó-
lítását, a gyülekezeti ifjúsági életbe való 
bevonását segítették, és több esetben 
komoly barátságok is szövődtek. Idén is 
jó hangulatban telt el a konfirmandusok 
kirándulása, amelyen hetven fővel vet-
tünk részt. Utunk során elmentünk a 
Vizsolyi Biblia szülőhelyére, ahol igé-

megerősítve érkeztek a Kollégium Dísz-
termébe, ahol a három csoport vizsgáján 
dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor, 
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor és 
Oláh István lelkipásztor testvérünk 
köszöntötte a megjelenteket, és kért 
áldást a vizsgára. Ezeket az alkalmakat 
szeretetvendégség követte, ahol minden 
gyermek a saját szülei által felajánlott 
süteménnyel és üdítővel járult hozzá az 
együtt töltött idő örömeihez.
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A konfirmáció napja kicsit borúsan 
jött el, de a Nagytemplom padjai meg-
teltek a vasárnapi gyülekezettel és a kon-
firmálók családtagjaival. Vad Zsigmond 
esperes úr megindító igehirdetését kö-
vetően határozottan szólalt meg Isten 
és az ünneplő gyülekezet előtt a fiatalok 
bizonyságtevő hitvallása, és rendkívüli 
pillanatokat éltünk át a kézrátételes ál-
dás során.
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Istenünk nagy feladatot bízott ránk 
azzal, hogy idén a korábbiakhoz képest 
jóval magasabb számban vettek részt 
ifjak a konfirmációi felkészítésen. En-
nek a feladatnak az elvégzésében fontos 
szerep jutott a csoportvezetőknek és 
a patrónusoknak, de nem lehet nélkü-
lözni a gyülekezet tagjainak áldozatos 
imádságát, és a fiatalok iránti befogadó 
szeretetét. Ebben a szolgálatban áldjon 
meg mindannyiunkat az élet Ura.

Molnár Szabolcs ifjúsági lelkész
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Konfirmandusaink 
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Interjú „Énekeljetek, zengjetek 

zsoltárt neki, emlegessétek 

minden csodáját!” 

 1Krónikák 16,9

„Célunk, hogy méltóak  
legyünk a Nagytemplomhoz…”
Interjú Vass Sándor karnaggyal

A hagyományokhoz híven április 11-
én ünnepelte Debrecen a város napját, 
melynek alkalmából idén is átadták a 
Pro Urbe-díjat. Az elismerés azokat a 
személyeket vagy közösségeket illeti 
meg, akik éveken keresztül munkál-
kodtak városunk érdekében a helyi 
társadalom javára. A közgyűlés idén a 
Nagytemplom gyülekezeti kórusát is ju-
talmazta a díjjal, melynek kapcsán Vass 
Sándor karnagy úrral beszélgettünk.

– Mit kell tudni a kórus múltjáról és 
jelenéről?

– A történet 1992-ben kezdődött, 
akkor még zeneművészeti főiskolai hall-
gatók irányították az énekkart. Amikor 
1999-ben elvállaltam a csoport veze-
tését, legfontosabb célkitűzésemnek 
tekintettem, hogy a Nagytemplomhoz 
méltó kórust formáljak a közösségből.  
A templom mérete miatt fontos volt a 
létszámnövelés, hiszen a hatalmas térben 
10-15 énekhang szinte elveszett volna. Ez 
sikerült is, hiszen mára körülbelül 50-60 
fő alkotja az énekkart, akik között a fiatal 
diákoktól kezdve a 86 éves nyugdíjasig 
minden korosztály megtalálható. Emel-
lett nagy eredménynek tartom, hogy 
mostanra mintegy 100 kórusműből álló 
repertoárral büszkélkedhetünk, melyeket 
a megfelelő hangképzéssel, kiváló minő-
ségben tudunk megszólaltatni.

– Milyen alkalmakon szokott szolgá-
latot végezni a kórus?

– A Nagytemplomban istentiszte-
leteken, nagyobb ünnepeken szoktunk 
énekelni, valamint a rádiós és televíziós 
közvetítések alkalmával is rendszeresen 
előadunk néhány kórusművet. Emellett 
minden év október 31-én, a reformáció 
ünnepén, valamint az Ökumenikus 
Imahét záró istentiszteletén együtt éne-
kelünk a város többi református és bap-



tista kórusával. Az országon belül már 
számos helyre eljutottunk, legutóbb 
Tapolcán léptünk fel, ahol a templom 
javára megrendezett jótékonysági kon-
certen végeztünk szolgálatot. A határon 
túli magyar településekre is igyekszünk 
rendszeresen eljuttatni az egyházi kó-
rusműveket, így már többször jártunk 
Erdélyben, Kárpátalján, a Felvidéken és 
Ausztriában, de Németországban, Hol-
landiában, Olaszországban, valamint az 
Egyesült Államokban is énekeltünk már 
református gyülekezetekben és magyar 
közösségekben. 

– A nyugat és dél-európai, valamint 
a tengerentúli koncertkörutak alkalmá-
val sok hívet szereztek és számos értékes 
kapcsolatot építettek Debrecen kulturális 

jóhírének érdekében. A kórus melyik elis-
merésére a legbüszkébb?

– A legnagyobb büszkeség számunk-
ra a Pro Urbe-díj elnyerése, amely telje-
sen váratlanul ért bennünket. Csupán 
egyetlen kórustag volt, aki tudott arról, 
hogy javaslatot tettek a Nagytemplom 
kórusának jelölésére, de ezt az informáci-
ót ügyesen és sikeresen eltitkolta a meg-
lepetés kedvéért. A díj azonban további 
feladatokat is ró ránk, hiszen ez egy jelzés, 
hogy a munkát folytatni kell. Szeretnénk, 
ha további tagokkal bővülne az énekkar, 
hogy még sokáig megszólaltathassuk 
ezeket a csodálatos műveket a Debreceni 
Református Nagytemplomban.

Lucski Zsófia kommunikációs referens 

A díjat dr. Papp László 

polgármester adta át

15

(Fotó: Miskolczi János)
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Hálaadás

„Immánuel”, 
ami azt jelenti, valóban 
velünk volt és van Isten…
Az Immánel Otthon és Iskola élete

A Gyülekezeti élet előző számában ol-
vashattak az Immánuel Otthon alapítá-
sáról, a kezdetekről. A kezdeti nehézsé-
gek után számos áldást tapasztalhattunk 
meg, mely nemcsak a létszám, a szakmai 

„…a szolgálatkészségben 

fáradhatatlanok, a lélekben buzgók 

legyetek: az Úrnak szolgáljatok.” 

Róma 12,16 

tartalmak bővülésében, az épület inf-
rastruktúrájának fejlődésében érhető 
tetten, hanem azokban a naponként 
átélt örömökben, csodákban, melyet a 
halmozottan fogyatékos gyermekek fej-
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lődése jelent. Mára már 84 gyermek kap 
az intézményben szükségletei szerinti 
komplex szolgáltatást, mely oktatást, 
egészségügyi járóbeteg ellátást és szo-
ciális ellátást jelent. A családoknak nagy 
segítséget jelent, hogy egy helyen vehe-
tik igénybe ezt a sokféle szolgáltatást, 
ahogyan a 2013-ban bevezetett FECS-
KE szolgáltatásunk is, melynek révén 
további 60 család mindennapjaiba tu-
dunk segítséget vinni az otthon nyújtott 
gyermekfelügyelet révén

Mindennapjaink részért képezik az 
ünnepek, különféle szabadidős prog-

ramok (gyógyúszás, tánc, kórus, zenei 
programok, kutyás terápia, szakkörök) 
és a hittan órák, közös áhitatok. Feketé-
né Lakatos Edina lelkészünk teszi gyer-
mekek, szülők, munkatársak számára 
érthetővé Isten országának közös titkait. 

A jövőben egyre jobban szeretnénk 
beintegrálódni a gyülekezet életébe, re-
mélve, hogy befogadó szíveket találunk.

Az Immánuel Otthon 25 éves jubi-
leumi rendezvényeire szeretettel várjuk 
a gyülekezet tagjait május 27-én az Im-
mánuel Otthonba (előzetes regisztráció 
szükséges) és 29-én a nagytemplomi 
istentiszteletre. Előrendezvényként áp-
rilis végén tartottunk a FÓRUM-ban 
egy flashmobot, melynek felvételeiből 
láthatnak néhányat.

Győri Zsófia igazgató
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„Minden dolgotok

szeretetben menjen végbe!”

1Kor 16,14

Szeretetszolgálat

Szeretethíd a Nagytemplomi 
gyülekezetben

Segíteni jó. Biztosan sokan megtapasztalták már ennek a kijelentésnek az igaz-
ságát. Azzal, hogy teszünk másokért, teszünk a környezetünkért, mi magunk is 
kapunk. Feltöltődünk, elégedettek leszünk, és érezzük, látjuk, hogy szükség van 

ránk. Hiszen boldogságot tudtunk nyújtani egy embernek, szebbé tettük környezetün-
ket, vagy olyan hasznos munkát végeztünk el, amire jó visszanézni. Ennek az érzésnek 
a szellemében buzdítom a gyülekezeti tagokat arra, hogy együtt vegyünk részt a Ma-
gyar Református Szeretetszolgálat Szeretethíd rendezvényén. 
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A Szeretethíd két napján, minden évben, 
májusban a társadalmi felelősségválla-
lás jegyében a Kárpát-medence minden 
területén munkálkodnak kisebb-na-
gyobb csoportok szociális, fejlesztési 
vagy környezetvédelmi területen, valódi 
segítséget nyújtva ezzel településeknek, 
intézményeknek, gyülekezeteknek, ma-
gánszemélyeknek. 

A jelentkezők létszáma az idei évre már 
túllépte a 17 000 főt, de május közepéig 
ez a szám még tovább emelkedhet. Bő-
vebb információ, képek, beszámolók és 
aktualitások a www.szeretethid.hu olda-
lon találhatóak.

A Nagytemplomi gyülekezet is csat-
lakozik a rendezvényhez, a következő 
területeken lehetnek részesei a Szeretet-
hídnak a segíteni akarók:
 1. A Leány utcai Ifjúsági Központ 

kerítésének felújítása (tisztítás, fes-
tés) és kertrendezés

  Időpont: május 21., 8-tól 14-ig, 
majd közös ebéd

 2. „Szeretetsüti” akció
  Az adományként beérkezett fi-

nomságokat önkéntesek juttatják 
el idősotthonokba és további Sze-
retethíd helyszínekre.

  Sütemények leadása: az Esperesi 
hivatal előtt szombaton (május 
21.) 11 és 12 óra között.

  Olyan süteményeket várnak a 
szervezők, melyek hűtés nélkül is 
tárolhatóak egy napig.

Kérjük a részvételi szándékot május 18-ig 
jelezni a nagytemplom.hu oldalon vagy az 
istentiszteleteken kiosztott lapokon, ame-
lyeket a Lelkészi Hivatalban lehet leadni.

A Szeretetszolgálat debreceni köz-
ponti rendezvénye május 21-én, szom-
baton 13 és 17 óra között lesz a Nagy-
erdei Stadionnál, ahol a megnyitót 
követően sportolási lehetőségek, ka-
tonai bemutatók és más meglepetések 
várják az érdeklődőket. 
Mozdulj, segíts, szeress!

Vad Lilla 
MRSZ önkéntes programok igazgatója

A kezdeményezésbe 2009 óta bekap-
csolódott sok idős és fiatal, gyermek és 
felnőtt, egészséges és fogyatékos testvér. 
A generációk közötti összefogás, a közös 
szolgálat, református egységünk kife-
jezése és a világ felé való bizonyságtétel 
fontos értékei és céljai a programnak. 
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Azon iskolás gyermekek, akik beküldik nevükkel ellátva a keresztrejtvény megfejtését 
a Lelkészi Hivatalba, részt vesznek egy sorsoláson, melyet május 29-i gyermek-isten-
tiszteleten tartunk. Nyeremény 1000 Ft-os vásárlási utalvány a Karakter 1517 köny-
vesbolt és kávézóban 5 gyermek részére. A megfejtést lásd a kijelölt függőleges sorban.

Pünkösdi keresztrejtvény
[Segítség: ApCsel 2.]

 1. A világ Megváltója.
 2. Ilyen származású volt Jézus Krisztus.
 3. Melyik próféta jövendölését mondta el 

Péter apostol?
 4. A Szentlélek megjelenésének  

látható jelei.
 5. Keresztyénként ezek vagyunk  

Jézus Krisztusban.

 6. A pünkösdi történet helyszíne.
 7. Ez az apostol mondott beszédet  

az első Pünkösdkor.
 8. Hívő emberekből kialakuló közösség.
 9. A világ Teremtője.
 10. A Szentlélek kitöltetésének ünnepe.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

rejtvény „Aki az ilyen kisgyermekek közül 

egyet is befogad az én nevemért, 

az engem fogad be.”

Márk 9,37



Keresztelések,
házasságkötések,
temetések

Keresztelések, konfirmáció,
temetések
KERESZTELÉSEK
2016. március 7. és 2016. április 29. között 28 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
2016. március 7. és április 29. között 3 ifjú pár, Lukács Zoltán és dr. Major Ágnes; Be-
recz Attila és Harkányi Judit Hajnalka; Andrásik Miklós és Szabó Viktória kérte Isten 
áldását házasságkötésükre gyülekezetünkben.
„Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” (1Móz 2, 18)

KONFIRMÁCIÓ
2016. április 10-én, vasárnap 1 felnőtt, április 24-én, vasárnap 77 gyermek konfirmált.
„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját!” (Jel 2,10)

TEMETÉSEK
2016. március havában: Csuka Sándor 84 évet; Pap András 56 évet; Németi Erzsébet 
(Sajgó Erzsébet) 83 évet élt testvérünket temettük el.
2016. április havában: Kovács László Istvánné (Barbócz Vilma Irén) 85 évet; Józsa 
Dániel 73 évet; Lazarovits Lászlóné (Meleg Ilona) 88 évet; Szabó Ilona 88 évet; 
Ladányi Imréné (Jobbágy Ilona) 92 évet élt testvérünket temettük el.
„Én élek, ti is élni fogtok” – mondja feltámadott Urunk. (Jn 14,19)




