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Állandó alkalmaink:
Hétfő • du. 6 óra bibliaiskola  
  a gyülekezeti teremben

Szerda • de. 10 óra idősek bibliaórája  
  a Nyitott Ajtó Szociális 
  Központban
 • de. 10 óra édesanya-gyermek 
  klub (gyesen lévő anyukák 
  és kicsinyeik részére) 
  az Ifjúsági Központban
 • du. 2 óra istentisztelet  
  a „Reménysugár” Hajléktalanok  
  Nappali Melegedőjében

Csütörtök • este 7 óra KŐSZIKLA bibliakör  
  az Ifjúsági Központban

Péntek • de. 10 óra bibliaiskola  
  a Nyitott Ajtó Szociális 
  Központban
 • este 7 óra Istent dicsőítő zenei  
  alkalom az Ifjúsági Központban
 • este ifjúsági bibliakörök  
  az Ifjúsági Központban

Szombat • este ifjúsági bibliakör  
  az Ifjúsági Központban
 • kéthetente 5 órakor 
  középkorúak bibliaórája 
  a Gyülekezeti Teremben

Istentiszteletet vasárnaponként 8, 10 és 18 
órától tartunk. Úrvacsora a hónap első vasár-
napján 10, a hónap harmadik vasárnapján 8 és 
a hónap negyedik vasárnapján 18 órakor van. 
Minden hónap harmadik vasárnapján 10 órától 
Tizenévesek istentisztelete az Imateremben. 

A Lelkészi Hivatal nyitvatartása:
hétfő: 10–16 óráig, kedd: 10–16 óráig
szerda: 10–17 óráig, csütörtök: 10–16 óráig,
péntek: 10–14 óráig
Hétfőtől-csütörtökig 14 órától 16 óráig 
lelkigondozói ügyeletet tartunk  
a Lelkészi Hivatalban.



Az Ige fényénél 1
„Útaid, Uram, mutasd meg, 
hogy el ne tévelyedjem.”

25. zsoltár 2. verse

„Az Úr pedig előttük ment nappal 
felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, 
éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson 
nekik, és éjjel-nappal mehessenek.  
Nem távozott el a felhőoszlop nappal,  
sem a tűzoszlop éjjel a nép elől.”

2Mózes 13,21-22

Nyáron, egy autós utazás során GPS 
segítségével próbáltuk megközelíteni az 
úti célunkat. Azonban egy éppen mun-
kálatok alatt álló körforgalomhoz érkez-
ve nem volt egyértelmű, hogy melyik 
kijárat az, ami bennünket elvezet a cé-
lunkhoz. A GPS sem volt segítségünkre, 
ezért rossz kijárat felé indultunk el. Még 
időben sikerült módosítani az útvona-
lat, és végül a jó irányba vezető kijáraton 
hagytuk el a körforgalmat, és nem kellett 
több kilométeres kitérőt tennünk.

Életünk során akadhatnak ilyen vá-
ratlan körforgalmak, amikor döntenünk 
kell, hogy merre megyünk tovább. Félel-
metes, amikor nincs mellettünk valaki, 
aki elnavigálna bennünket. Izrael népe, 
amikor a pusztában vándorolt, gyakran 
elveszítette szeme elől a célt. Aktuális 
nehézségek miatt nem látták maguk 
előtt, hogy hová is tartanak, ezért végül 
egy nagyobb kitérővel tették meg az út-
jukat. Sőt, olyan is volt, amikor inkább 

visszafordultak volna. Isten azonban 
nem hagyta magukra őket, felhő- és 
tűzoszlopban vezette a népet, hogy még 
éjjel is, a sötétségben is megtapasztal-
hassák az Ő jelenlétét és vezetését. 

Isten szeretne bennünket is vezetni 
mind személyes, mind pedig gyüleke-
zeti életünk új, váratlan vagy ismeretlen 
helyzetében. Igéjén keresztül szeretné 
megvilágítani számunkra azt az utat, 
amin járnunk kell. Sok sötétség van 
ebben a világban, ami eltakarja előlünk 
az Istenhez vezető utat. Kapcsolataink-
ban, munkánkban, gyülekezetünkben 
végzett szolgálatunkban szükségünk 
van arra, hogy tudjuk: a célunkhoz ve-
zető úton nem vagyunk egyedül. Szük-
ségünk van Isten vezetésére, és ha őt 
követjük, akkor biztosan célba fogunk 
érkezni. 

Szász Anna Boglárka beosztott lelkipásztor



Debrecen–nagytemplomi református egyházközség

Gyülekezeti élet „A Lélek gyümölcse pedig: 
szeretet, öröm, békesség, türelem, 
szívesség, jóság, hűség, szelídség, 
önmegtartóztatás.” Gal 5,22-23

Nagytemplomi Gyülekezeti 
Nap – immár nyolcadjára

Az elmúlt években már hagyománnyá vált, hogy minden év májusában – ha-
csak az időjárás nem szól közbe – egy szombati napot a Dorkász Kem-
pingben töltünk együtt a gyülekezet tagjaival. A május 25-én megrendezett  

VIII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap szervezésének kezdete egészen a téli hóna-
pokig nyúlik vissza.
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Gyülekezetünkben 2019-et „Az Ige éve-
ként” tematizáltuk, így fontosnak tartot-
tuk, hogy ezen a májusi napon nemcsak 
a szórakozás és ismerkedés, hanem való-
ban Isten Igéje kerüljön a középpontba. 
„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a ta-
nításra, a feddésre, a megjobbításra, az igaz-
ságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen 
az Isten.” – idézett Pál apostol Timóteus-
hoz írt második leveléből Vad Zsigmond 
esperes úr a reggeli áhítat elején. Sike-
rült rávilágítani, hogy a Szentíráshoz 
valóban életünk bármely pillanatában 
fordulhatunk, hiszen Istenünk Igéjén 
keresztül utat mutat számunkra a min-
dennapokban. A kiscsoportos beszélge-
tések további lehetőséget kínáltak arra, 
hogy Isten Igéjében szűkebb körben, 
mélyre hatóbban tudjunk elmélyülni.

Természetesen gondoltunk a kis-
gyermekes családokra is: a kicsiket 
ugrálóvár és sok más játék várta, kipró-
bálhatták a pónilovaglást, és a mentőku-
tyák munkájából is ízelítőt nyerhettek a 
Magyar Református Szeretetszolgálat 
Kutató-Mentőcsoportja által. 
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Többen ebéd után is folytatták 
a kiscsoportos beszélgetést.

A színes programkavalkád mellett 
mégis úgy éreztem, hogy a legnagyobb 
örömöt az jelentette mindenki számára, 
hogy együtt lehetünk a gyülekezet kö-
zösségével, és azokkal az ismerősökkel, 
akikkel vasárnapról vasárnapra találko-
zunk a Nagytemplom előtt, most kicsit 
hosszabb időt is eltölthettünk.

A hagyományt nem szeretnénk meg-
szakítani, hiszen úgy érezzük, a Gyüle-
kezeti Nap valóban nagy jelentőséggel 
bír közösségünk számára. Hálásak va-
gyunk Istenünknek, hogy megáldotta 
együttlétünket, és a május 25-ét meg-
előző többnapos esőzést megszakította, 
és egy csodálatos, napsütéses, örömteli 
napon lehettünk együtt.

Lucski Zsófia kommunikációs munkatárs



5Skóciába utazott 
gyülekezetünk kórusa

Június 18-án korai indulás és vidám han-
gulat várt a csapatra. Melegből a hűvös-
be utaztunk, ami – mint megtudtuk – 
valójában nagyon is melegnek számított 
Skóciában. Utunk során végig nagyon 
kellemes, 18-21 fokos, nagyrészt na-
pos idő kísért minket. A Dumfriesben, 
Castle Duglasban és környékén élő 
vendéglátóink meleg fogadtatása és egy 
csodálatos, 200 éves parókia várt min-
ket. A másnap kirándulással telt: először 
a Sweathart Abbey-hez, ahol a katedrális 
romjainak és a temetőnek a megtekinté-
se után Kurgyis András Nagytiszteletű 
Úr tartott áhítatot a zöld gyepen. Innen 
a tengerpart felé vettük az irányt, ahol so-

kan csak a lábaikat áztatták, a legbátrabb 
basszusunk pedig be is úszott a melegnek 
nem mondható tengerbe. A hagyomá-
nyos délutáni teára Colvend lelkipász-
tora látott minket vendégül híres, ódon 
parókiáján.

Első koncertünk Dunscoreban volt. 
A településről származik Jane Haining, 
a „budapesti skót misszió mártírja”, aki 
az internátus vezetőjeként nőket és 
gyerekeket bújtatott a háború alatt, de 
később velük együtt deportálták, majd 
kivégezték Auschwitzban. Megtekin-
tettük az emlékére létrehozott kiállítást 
a templomban, majd egy könnyű séta 
keretében a környéket. Koncertsoroza-

Június végén gyülekezetünk kórusa 8 napos koncertkörúton vett részt dél-
nyugat-Skóciában, egyházmegyénk testvér-egyházmegyéjének gyülekezeteit 
meglátogatva.
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tunk első állomásán nagy sikert aratott 
gyülekezetünk kórusa. A műsor nagy 
része természetesen egyházi kórus-
művekből állt. Reneszánsz daraboktól 
kezdve a 20. század kórusművészetével 
bezárólag minden zenetörténeti kor-
szak képviselve volt a repertoárban. 
A művek nagy része orgonakíséretes 
volt, de természetesen accapella is éne-
keltünk, a koncertek zárószakaszában 
pedig könnyedebb világi kórusművek 
hangzottak el. A „kórusblokkok” között 
Csorba Gergő orgonált, Sebestyén Éva 
és Tóth-Bartók Sára énekelt, valamint 
Vadné Szőke Eszter (fuvola) és Vad Pé-
ter (orgona) kamarázott.

Ha valaki Skóciába látogat, az ország 
északi fekvése révén nyáron a világos 
éjszakák látványát élvezheti. A máshol 
nem látható színek kombinációja, vala-

mint a nap nyári pályája feledhetetlen 
naplementéket ajándékozott nekünk. 
Az első ilyen élményünk a dunscorei 
templom kertjében született. Másnap 
Kirkudbrightba látogattunk, leszámítva 
azokat, akiket eleve ebben a gyönyörű 
tengerparti városkában szállásoltak el. 
Délelőtt egy rendhagyó városnézésre in-



7vitáltak bennünket a 17. századi ruhát vi-
selő vendéglátóink, majd a helyi Bowling 
Clubban kaptunk csodálatos ízelítőt 
a helyi hagyományos ételekből. Este a 
város gyönyörű templomában ismétel-
tük meg az első koncertünk műsorát. 
Szombaton Robert Burns szülővárosába, 
Dumfriesbe utaztak azok, akiket nem ott 

Gretna Green-i kovácsműhelyet, ami a 
világ egyik legnépszerűbb házasságkötő 
helye: évente több, mint 5000 esküvőt 
tartanak itt és a környékén. A visszauta-
zásunk napján néhány órát Edinburgh 
felfedezésével töltöttünk. Skócia főváros-
ának központi eleme a közel 1000 éves 
vár, innen a „királyi mérföldet” megtéve 

szállásoltak el. Délután a város főterén ad-
tunk koncertet, valamint néptánc bemu-
tatót. Este a Maxwelltown West Church 
gyülekezete látott vendégül minket, ahol 
harmadik alkalommal adtunk koncertet. 
A vasárnapot mindenki vendéglátóival 
töltötte, többnyire a helyi gyülekezetek-
ben szolgálva. Hétfőn pedig átlépve a 
határt, angol földre látogattunk. Megte-
kintettük a carlisle-i katedrálist és a híres 

az óvároson keresztül az újvárosba, majd 
a skót parlament épületéhez és a királynő 
nyári rezidenciájához jutunk.

Hálás szívvel gondolunk vissza 
utunkra, és Istennek adunk hálát az átélt 
élményekért. Köszönjük vendéglátóink, 
valamint az út szervezőinek áldozatos 
munkáját, mellyel lehetővé tették a kon-
certkörutat.

ifj. Szász Barnabás kórustag
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Közös imádság dél-koreai 
testvéreinkért

Gyülekezetünk a Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerület és a Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem 
vezetőségével közösen, a tragédia más-
napján közleményt adott ki, melyben 
mély megrendülésünket fejeztük ki a 
baleset érintettjei számára. Valóban 
saját veszteségként és fájdalomként ha-
tott ránk a hír, hiszen hosszú évek óta 
testvérgyülekezeti kapcsolatot ápolunk 
a szöuli Myungsung Presbiteriánus 
Gyülekezettel. 

Megrendülésünk kifejezéseként jú-
nius 2-án, a délelőtt 10 órakor kezdődő 
istentiszteleten közösen imádkoztunk a 
gyászoló családokért, hogy Isten adjon 

Az egész világot bejárta és megrázta a tragikus hír, amikor 2019. május 29-én a Hab-
leány turistahajó egy nála jóval nagyobb szállodahajóval ütközött, és 33 dél-koreai 
vendéggel és a magyar személyzettel együtt elsüllyedt. Néhány másodperc alatt 28 em-
ber veszítette életét.

nekik erőt és megnyugvást a fájdalom 
elviselésében. Az istentisztelet ideje alatt 
az Úrasztalára kihelyeztük Dél-Korea 
zászlaját – ez az apró gesztus pedig na-
gyon jó érzéssel töltötte el távol-keleti 
testvéreinket. A megemlékezést köve-
tően az egyik legnagyobb dél-koreai 
tévétársaság, a KBS is ellátogatott a 
Nagytemplomba, és interjút készített 
Vad Zsigmonddal. K ifejezték, hogy 
mennyire sokat jelent számukra, hogy 
debreceni testvérgyülekezetük és az 
egész magyarság valóban szívén viselte 
a Hableány tragédiáját, és minden lehet-
séges módon segíteni próbáltak a nehéz 
helyzetben.



9

Mindezek után, június 26-án a Kore-
ai Presbiteriánus Egyház Nőszövetségi 
Énekkara szolgált a Nagytemplomban, 
ahol a kórus és a több mint félezer fős 
közönség szintén együtt imádkozott 
a hajóbaleset áldozataiért és családjai-
kért. A kórusnak mind a megemlékezés, 
mind a szívélyes fogadtatás nagyon jól 
esett – közép-európai koncertkörútjuk 
végén meg is osztották velünk, hogy a 
debreceni fellépés maradt a legemléke-
zetesebb számukra.

A dunai hajóbaleset egyik áldozatát 
azóta sem sikerült megtalálni. Ahogyan 
Esperes Úr is kiemelte a gyászistentisz-
teleten, a koreai kultúrában valakinek 
az eltűnése nagyobb veszteséget jelent, 
mint maga a halál, így mai napig nem si-
került feldolgozniuk az érintett családok-
nak szerettük elveszítését. Imádkozzunk 
együtt a gyászolókért, Isten adjon nekik 
vigasztalást fájdalmuk elviselésében.

Lucski Zsófia kommunikációs munkatárs
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Idei táborunk vezérigéje ugyanis Péter 
első levelében olvasható: „…ti magatok is 
mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá…” 
(1Péter 2,5). A hét központi téma ennek 
megfelelően az építés volt: a hétfői ér-
kezést követően a keddi nap témája az 
alapozás volt, hiszen ahogyan a házépí-

Berekfürdői táborral 
indítottuk a nyarat

Mondhatjuk, hogy több gyülekezeti tag és család számára már hagyománnyá 
vált, hogy a nyári szünetet együtt nyitjuk meg, berekfürdői táborunkban. 
Idén sem volt ez másképp: július első hetében összesen 157-en látogattunk 

el a Megbékélés Házába. Volt, aki csak hétvégére vagy néhány napra tudott csat-
lakozni, míg sokan a teljes hét programján részt vettek. De a legfontosabb: együtt 
épülhettünk lelki házzá.

tésnek is ez az első eleme, a lelki feltöl-
tekezést, elcsendesedést is a megfelelő 
alapokkal lehet csak elkezdeni. A hét to-
vábbi napjai is kaptak egy-egy címszót: a 
szerdai nap volt a „sarokkő”, a csütörtök 
az „élő kövekből épülő”, péntek „az időt-
álló ház”, szombat „az elpusztíthatatlan 
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Az idei tábor különlegessége volt, 
hogy meghívott vendégeink is voltak: az 
ifiseknek Kállai Imre lelkipásztor tartott 
evangelizációt, valamint ellátogatott tábo-
runkba egy diakónus házaspár Kárpátaljá-
ról, és amerikai testvérgyülekezetünkből 
Barbara, a Myers Parki Gyülekezet ma-
gyar bizottságának tagja, és Cameron, aki 
a könnyű zenés istentiszteletek vezetője. 
A tábori hét nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy közösségünk valóban lelki házzá 
épülhessen. Reméljük, az itt átélt és meg-
tapasztalt élmények hosszú időn át kitar-
tanak, és ismét együtt indíthatjuk a nyarat. 

Husztiné dr. Nagy Ildikó gyülekezeti tag

ház”, a tábor utolsó napja, vasárnap pe-
dig az „építsünk tovább!” címet viselte. 
A délelőtti áhítatok során lelkészeink 
ezekre a témákra világítottak rá, hogy 
saját lelki házunk építésében melyek 
azok a sarokkövek és elmulaszthatat-
lan elemek, melyekre szükségünk van 
Isten követésében. Ebéd után szabad 
foglalkozás volt, melyet jellemzően a 
Berekfürdői Gyógy-és Strandfürdőben 
töltött a csapat többsége. Szerdán Tisza-
füredre kirándultunk, ahol megtekin-
tettük a református templomot, majd 
kipróbáltuk a helyi szabadstrandot is. 
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Ifjúság „Engedjétek hozzám jönni 
a kisgyermekeket, és ne 
akadályozzátok őket, mert ilyeneké 
az Isten országa.” Márk 10,14

Hittel, szeretettel, játékkal – 
konfirmációi felkészítés volt 
a gyülekezetben

Játékos foglalkozások, jó hangulat és 
egyre jobban formálódó közösség jel-
lemezte az idei felkészülést, amelynek 
alkalmait ezúttal is péntek délutánon-
ként és szombat délelőttönként szervez-

Gyülekezetünkben idén is megszerveztük a gyermekek konfirmációi felkészíté-
sét, amely során két csoportban 46 gyermek készült arra, hogy a bizonyság-
tétel után fogadalmat tegyen Isten és a gyülekezet előtt.

tük meg a Leány utcai Ifjúsági Központ 
termeiben az Immánuel Otthonban 
folyó felkészítés mellett. A csoportokat 
Káposztás Gábor és Molnár Szabolcs 
lelkészek vezették, az Immánuel Ott-



13meg, hanem eljutottunk Boldogkő Vá-
rába, valamint Sátoraljaújhelyre, ahol az 
esős tavaszi idő ellenére lehetőségünk 
nyílt erdei bobozásra is.

A felkészítés a június 2-án ünnepi 
istentisztelet keretében megtartott kon-
firmációi fogadalomtétellel zárult. Ter-
veink szerint a konfirmált fiatalokból 
két ifis csoportot alakítunk, amelyek 
vezetői Szász Anna Boglárka és Molnár 
Szabolcs lelkészek lesznek. Abban bí-
zunk, hogy sokan fognak élni a csoport-
hoz tartozás lehetőségével, és így együtt 
erősödhetnek Krisztus szeretete által.

Idén is megkezdjük a konfirmációi 
felkészítést a 12. életévüket betöltött 
gyermekek számára, amelyre a beirat-
kozás 2019. szeptember 28-án, szomba-
ton 10 órától lesz a Nagytemplomban. 
Szeretettel várjuk az érintett gyermeke-
ket és szüleiket erre az alkalomra!

Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor

hon növendékeit pedig Tóth Dorottya 
Tünde készítette fel, akik a hitvallásis-
meret mellett a gyakorlati keresztyén 
élet lényegét igyekeztek átadni a gyer-
mekeknek a katekézis során. Fontos 
szempont volt, hogy a felkészítés ne csak 
információátadást jelentsen, hanem a 
cselekedve tanulás és az élménypedagó-
gia módszerével minél személyesebbé, 
érthetőbbé és maradandóvá váljon a 
megszerzett tudás. 

A tavaly októberi kezdéssel és idén 
májusi befejezéssel zajló felkészítő alatt 
sok kedves pillanat, számos maradandó 
élmény tette emlékezetessé mindannyi-
unk számára az együtt töltött időt. Ezek 
közül is kiemelkedik a konfirmandusok 
kirándulása, amelyet a már megszokott-
nak nevezhető útvonalon szerveztünk 
meg, amely során nem csak a vizsolyi 
Biblia-múzeum értékeit tekinthettünk 

Konfirmandusaink megáldásukat 
követően együtt úrvacsoráztak 

a gyülekezet közösségében.
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Nyári piknik a Nagytemplomi 
Édesanya-Gyermek Klubban

Csodás idő fogadott bennünket, mely 
hozzájárult a remek társasággal együtt 
ahhoz, hogy maradandó emlékekkel 
gazdagodhassunk. Gyermekeinket szá-
mos érdekes játékkal igyekeztünk leköt-
ni: trambulinnal, homokozóval, csúsz-
dával, épitőkockákkal, lábbal hajthatós 
gyermekjárművekkel. Mind közül talán 
a trambulin volt a legnépszerűbb. Mi, 
anyukák közben itt-ott csoportosulva 
beszélgettünk, közösen énekeltünk, 
tovább mélyítettük egymással barátsá-

gainkat, illetve közelebb kerülhettünk 
olyan testvérekhez is, akikkel ezidáig 
még nem volt lehetőségünk jobban 
megismerkedni. Mindeközben Mátyás-
né Szabó Beáta és Molnárné Bokross 
Márti vállalta magára a szakács szerepét, 
melyért mindannyian hálásak voltunk. 
A közös ebéd menüje: túrós tészta volt 
tepertővel és tejföllel, a desszert pedig 
válogatás az anyukák által hozott sok 
finomságból.

Ezúton is köszönöm, hogy minden-
nek részese lehettem. Ismét megerősö-
dött bennem, hogy mekkora ajándék ez 
nekem, hogy ennek a klubnak a tagja le-
hetek, ahol ennyi csodálatos ember vesz 
körül. 

Némethné Tatár Henrietta 
Édesanya-Gyermek Klub tag

Bánki napközis hittan tábor

Július legvégén kezdődött a gyülekezetünk gyermekeinek szervezett napközis 
hittan tábor, melynek a Debrecen-Bánki Református Általános Iskola adott ott-
hont. Ötvenkét gyerekkel együtt öt napon át, minden reggel izgatottan vártuk a 

buszt, mely elvitt bennünket ebbe a különleges iskolába, ahol hatalmas füves udvar, 
játszótér és nem utolsó sorban néhány őzike, páva, liba, kacsa és tyúk várta a lelkes 
csapatot.

Az idei évben június 5-én rendeztük meg 
a Nagytemplomi Édesanya-Gyermek 
Klub nyári piknikét a Leány utcai Ifjú-
sági Központ kertjében, mely ismét nagy 
sikernek örvendett.
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Gyülekezetünk hitoktató lelkészei és 
önkéntesei készültek minden reggelre 
énektanítással, áhítattal. Délelőttön-
ként Józsué könyve alapján a honfog-
lalás történeteivel ismerkedhettek a 
gyerekek, majd korosztályonként há-
rom csoportban kézműves foglalkozá-
sokon vehettek részt. Délutánonként 
minden nap más-más izgalmas prog-
ram várt a gyerekekre: fazekaskodás, 
ugrálóvár, ügyességi játékok, papír-
színház, mentőkutyás bemutató, ka-
rate bemutató, sorverseny, vízibombás 
játék, arcfestés. 

Ezek után talán nehezen hihető, de 
maradt még idő sok-sok szabad játékra 
is. A gyerekek lelkesen fogadták a prog-
ramokat, és nem nehéz elképzelni, hogy 

a délutáni buszozások már jóval csende-
sebben teltek: volt, akit el is nyomott az 
álom hazafelé. 

Úgy gondolom, hogy a tábor részve-
vői nem csak a saját festésű vászontás-
kákba gyűjtött saját készítésű kincsekkel 
gazdagodtak, hanem lelkileg épülhettek, 
barátokat szerezhettek és megtapasztal-
hatták, hogy milyen jó dolog egy olyan 
nagyobb közösségbe tartozni, ahol oda-
figyelünk egymásra.

Hálásak vagyunk Istennek ezért az 
egy hétért. Köszönjük a sok segítséget 
és felajánlást mindazoknak, akik hozzá-
járultak ahhoz, hogy a ránk bízott gyer-
mekek jól érezzék magukat a táborban.

Szászné Réti-Nagy Katalin 
gyülekezeti tag
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és skóciai utunk

Istennek hála, ismét megrendezhettük skót táborunkat július második felében. Az idei 
évben 50 táborozóval, 19 skóttal és 15 magyar önkéntessel vágtunk neki, hogy Isten 
igéjében és angol nyelvtudásban növekedhessünk. 

Mostani témánk Skócia nevezetességei 
voltak. Megismertük többek között a 
tengerpartot, sportokat, ételeket és né-
hány várost is. Reggelente a táborban 
gyülekezetünk lelkészei tartottak áhíta-
tot, míg mi felkészültünk az előttünk álló 
napra. Skótjaink lelkesen, tele ötletekkel 

érkeztek a táborba, mi pedig nagyon 
vártuk őket, hogy újra együtt építhessük 
Isten országát. Délelőttönként a csoport 
foglalkozásokon egy-egy témát, helyet 
kiválasztva tanultunk mindannyian új 
dolgokat. Hajtogattunk papírból sirályt, 
varrtunk skót kockás masnit, sorver-
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19senyeztünk, tésztából várat építettünk. 
Rengeteg új kifejezést tanultunk, és köz-
ben kiscsoportokká kovácsolódtunk. 
Délután sem unatkoztunk: kosaraztunk, 
kézműveskedtünk, templomot látogat-
tunk, pénteken pedig skót délutánon 
vettünk részt. Hetünk témájaként a Lélek 
gyümölcseiről beszéltünk. A dalok, a ta-
nítás és a délutáni csoportbeszélgetések 
is erről szóltak. Meglepő, és egyben na-
gyon jó volt látni, hogy néhány kérdésre 
milyen komolyan, szinte felnőttként vála-
szoltak csoportom tagjai. Az ötödik nap 

nap múlva újra találkoztunk. Két héttel 
később már mi négyen, a tábor szervezői 
és önkéntesei repültünk Skóciába, hogy 
ismét egy hétig Kinrossban szolgáljunk. 
Nosztalgikus élmény volt visszatérni az 
angol kisvárosba, és újra a saját gyüleke-
zetükben találkozni skót barátainkkal.  
A Family Weeken szolgálókként vettünk 
részt. Rengeteget tanultunk elszántságról, 
közös munkáról és örömről. 171 gyerek 
vett részt a programokon, akikkel – ha-
sonlóan a saját táborunkhoz – sokat be-
szélgettünk Istenről, együtt társasoztunk, 
kézműveskedtünk és játszottunk. A csü-
törtöki nap témája Magyarország volt. 
A résztvevők kóstoltak Sport szeletet, 
főzeléket, töltött paprikát és pörköltöt. 
Tanítottunk magyar szavakat is, a skót 
gyerekek meglepően könnyűnek talál-
ták a magyar nyelvet. Délutánonként és 
hétvégén kirándulni vittek minket Edin-
burghba, a tengerpartra és Stirlingbe. 
Vasárnap mi, magyarok is részt vettünk 
az ottani istentiszteleten, megköszön-
tük a gyülekezet vendégszeretetét, majd 
nem sokkal később már tényleg köny-
nyes búcsút vettünk szeretett skótjaink-
tól. Számtalan áldásban volt részünk a 
hét során, és hálás vagyok érte Istennek. 

Csákfalvi Réka ifjúsági gyülekezeti tag

végén rengeteg ajándékkal gazdagodva, 
nagyon boldogan mentünk haza. Aznap 
este néhányan a segítők közül együtt va-
csoráztunk skót testvéreinkkel a Nagy-
templom ifiközpontjában, és közösen 
adtunk hálát az eltelt hétért. 
Szombaton együtt strandoltunk és 
csúszdáztunk Hajdúszoboszlón, majd 
vasárnap újra összegyűlt az egész tábor, 
hogy részt vegyünk a délelőtti istentisz-
teleten, ahol elénekeltük a You are my 
strength című dalt, a tábor egyik legszebb 
dalát. Aznap délután repültek haza test-
vérgyülekezetünk tagjai. Nevetve bú-
csúztunk el egymástól, mert alig pár 
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Blessing and peace to you!

A délelőttök folyamán a gyermekek két 
csoportban, párhuzamosan vettek részt 
a hittan- és az angol-foglalkozásokon. 
Ebéd után minden nap meglátogatott 
bennünket a skót csapat néhány tagja, 
akik kinti játékokkal, énekekkel készül-
tek. A gyerekeknek így lehetőségük nyílt 
az angol nyelv gyakorlására, ismerkedés-
re a kinrossi testvérgyülekezet tagjaival, 
valamint az ebéd ledolgozására is. 

A délutánok folyamán emlékezetes 
és izgalmas programokban volt részük 
a fiataloknak, amellett, hogy kicsit játsz-
hattak, lazíthattak az udvaron. Szundi 
bácsi érdekfeszítő és szemléletes előadá-

sa, az agyagozás, a Magyar Református 
Szeretetszolgálat ugrálóvára, a sorver-
seny és vízilufis csaták, a filmforgatás 
Marika nénivel a templomban, és persze 
a megérdemelt közös fagyizás úgy gon-
dolom, nem csak nekem, de minden 
gyermeknek felejthetetlen élmény ma-
rad. Az is biztos, hogy sokáig fogjuk még 
dúdolgatni a hét angol nyelvű dalának 
dallamát, és remélhetőleg eszünkbe jut 
az is, amit Zsiga bácsitól tanultunk: ha 
angolul akarunk „Áldás, békességet” kí-
vánni: „Blessing and peace to you!” 

Dancsóné Bányácski Noémi hitoktató

Július 15-19. között angol táborban vehettünk részt a 6-12 éves gyermekekkel, 
melynek témája a „Lélek gyümölcsei” volt. Minden nap megismerkedtünk egy-
egy „gyümölccsel” – természetesen angol nyelven is -, amit a reggeli áhítat, az 

énekek, a bibliai történet, játékok és a kézműves feladatok segítségével igyekeztünk 
számukra minél érthetőbbé, elfogadhatóbbá, saját életükben alkalmazhatóvá tenni. 



21Intézményeink „Könyörülj, Istenem, könyörülj 
rajtam, mert nálad keres oltalmat 
a lelkem!" 

Zsolt 57,2

Kezdetét vette az Immánuel 
Otthon és Iskola bővítése
„Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak  
az építők. Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába 
vigyáznak rá az őrök.” (Zsoltárok 127,1)

Bizony, ha nem így lenne, akkor komo-
lyan aggódhatnánk most, amikor végre 
az Immánuel Otthon és iskola bővítése 
előtt állunk. Komolyan aggódhatnánk, 
mert bár megnyert az egyházközség egy 
499 millió forintos pályázatot infrastruk-
turális bővítésre, nem elegendő az összeg 
a nagy volumenű tervek megvalósításá-
hoz. Bőven akad más aggódni való is egy 
ilyen beruházás során, de tudjuk, hogy 

ezt az iskolát nem csak a közbeszerzés-
ben nyertes beruházó cég építi majd, ha-
nem maga az Úr, ahogy ígérte. 

Sok éves terveink válnak valóra ezzel 
a beruházással, de még ennél is fonto-
sabb, hogy sok újabb gyermeknek, csa-
ládnak adhatunk jövőképet, lehetősé-
get, és a felnőttkorúak számára sem kell 
a szolgáltatásainkat megszüntetni 30 
éves életkor után. 
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A projektnyitó rendezvényen Fekete 
Károly Püspök Úr az 5000 ember meg-
vendégeléséhez hasonlította a mostani 
történetünket. Az éhségen, szükségen 
Jézus csodálatos módon segített: meg-
szaporította a meglévő kenyeret és halat. 
Ez nekünk is bizodalmat ad, hogy ha elé 
visszük a mi kenyereinket, halainkat, 
akkor az bármilyen kevés is, megszapo-
rodik. Így visszük elé azt a tudást, erőfe-
szítést, lobbit, munkát, a projekt támo-
gatást, de a magunk kis adományait is, 
hogy szaporítsa meg. 

Vad Zsigmond Esperes Úr visszaem-
lékezett a közel 30 évvel ezelőtti intéz-
mény indításra, az akkori álmokra, amik 
meg sem közelítették a mostani helyze-
tünket, és még kevésvbé terveinket.
A lelkészünk, Tóth Dorottya vezérigéje 
Péter levelében olvasható: „Épüljetek fel 
lelki házzá!” Ez pedig a mi feladatunk: 
gyerekeké, munkatársaké, hogy az isko-
laépületből ne csak iskola, hanem lelki 
ház legyen. Mindenki fontos, minden-
ki értékes eleme ennek a lelki háznak.

Az új iskola épülete a Kishegyesi út 
156 szám alatt fog megépülni, a mostani 
épület a felnőttkorúak számára biztosít 
majd továbbra is nappali ellátást.

A gyülekezet tagjainak áldozatkész 
adományaira és a későbbiekben önkén-
tes munkájára is számítunk, de minde-
nekelőtt imádságaikat kérjük.

A beruházás „A köznevelés támo-
gató szerepének erősítése a DNRE Im-
mánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-
Oktatást Végző Iskolájában” című 
projekt (EFOP-4.1.6-16-2017-00011) 
keretében valósul meg

Győri Zsófia igazgató
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Kedves Olvasó! 
Szeretnék beszámolni a Reménysugár 
Hajléktalanok Nappali Melegedőjének 
életéről. Szeretném veled megosztani, 
hogy a Debrecenben működő, hajlék-
talanokkal foglalkozó társszervezetekkel 
együtt sikerült megrendezni az első haj-
léktalan majálist az Oláh Gábor Sport-
komplexumban. Ezen a rendezvényen 
mint szervezők, segítők voltunk jelen a 
Reménysugárban dolgozó munkatársa-
immal, valamint az ellátottak is lelkesen 

készültek az együtt megtanult dicsőítő 
énekekkel. Egyik ellátottunk felolvasta 
Hársfalvi Sándor: A hajléktalan dilem-
ma című versét. Nagyon megindító volt 
egy érintett szájából hallani a sorokat: 
„Ha már nem kell félnem naponta, Lesz 
majd lakás, étel és ruha. Az elesettet fel-
emelem, A jó Isten majd megáld engem.” 
Így szolgáltunk ezen a majálison 150 fő 
hajléktalan testvér előtt. A szolgálat után 
pedig megmutattuk, hogy ép testünk-
ben ép lelkünk van. Elmentünk focizni 
a műfüves pályára, ahol döntetlent ér-
tünk el az ellenfél csapatával szemben. 

A testmozgás után jött a megérdemelt 
ebéd, amit imádsággal kezdtünk el, majd 
jóízűen fogyasztottak el a testvérek. Egy 
nap, amely vita, hangoskodás nélkül telt 
el. Együtt voltunk, örültünk, nevettünk, 
táncoltunk, fejlődtünk, mind szakmai, 
mind közösségi szempontból. Hála van a 
szívemben a mindenható Isten felé, hogy 
megtapasztalhattuk ezen a napon is az  
Ő áldását. 

Dancsó Zoltán intézményi lelkipásztor

Hajléktalanok Majálisa



KeReSZTeLÉSeK
2019. április 1. és 2019. augusztus 31. között 76 gyermek, Czeglédi Sándor Bálint, Ko-
vács Éva Ella, Vadász Lia Szófia, Lukács Dániel, Fábián Gergő Edvard, Stancz Péter 
Patrik, Békési Noel, Turóczi Boglárka, Kunkli-Marinczer Milán Csaba, Hegedüs 
Balázs, Simon Réka, Arnódi Lara Léna, Böröczki Emma, Földi Emma, Tóth Izabel-
la, Nagy Olívia Csilla, Kiss Barnabás, Kiss Tamara, Ary-Meleg Anna, Bihari Marcell, 
Bárány Rita, Balog Zsombor, Vrbovszki Zoé, Szűcs Zétény, Szűcs Szófia, Bakos Márk, 
Antal Imre, Szél Ádám, Vida Ferenc, Lovas Botond, Hárs Norbert, Markovics Dávid 
Zoltán, Gyönyörű Benedek, Nótáros Balázs, Kiss Szeléna Alina, Szmolár András Bod, 
Veress Hanna, Molnár Milla, Fehér Hanna, Rimai Levente, György Zoé, Fábiánkovits 
Ariana, Fábiánkovits Alex, Marchand Olivia Charlotte, Molnár Ákos, Sarvajcz Hunor 
Kornél, Szincsák Lilla, Haála Magor, Scholtz Anna, Bacsa András Áron, Kovács Ven-
cel, Dócs Hanna, Tisljár Márton, Tisljár Péter, Juhász Demeter Péter, Juhász Boldizsár 
Lőrinc, Gábor Roland, Gyarmati István, Gyarmati Péter, Kósa Milán, Balogh Zoé, 
Kiss Tibor, Nagy Levente Péter, Molnár Bence Csaba, Tárczy Natália, Fülöp Adél, 
Lucie Hanna Luise Niemyj, Pálosi Olivér, Pántya Lilla Éva, Sipka Gergely Imre, Szé-
kelyhidi Nóra, Hüse Zoltán Máté, Pécsi Panna, Fodor Noémi, Horváth Anna, Gula 
Dávid György és Gula Dániel László részesült a keresztség sákramentumában. „Men-
jetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek nevébe…” (Mt 28,19)

HáZASSáGKöTÉSeK
2019. áprillis havában 1 pár, Gyurina Norbert és Hidi Erika;
2019. május havában 4 pár, Dr. Csatordai Csaba és Sterk Alexandra, Badacsonyi Ró-
bert és Pető Alexandra, Christoph Schorr és Lorkó Nikolett, Fekete Dávid István és 
Papp Anett Katalin;
2019. június havában 6 pár, Kerényi Szabolcs és Áfra Ildikó, Kanyog Ádám és Hüse 
Katalin, Ungvári István Dénes és Telegdi Nikolett, Papp Csaba és Cseke Judit, Kocán 
Róbert és Váczy Anita, Szabó Dávid és Kovács Henrietta Ágnes,

Keresztelések,
házasságkötések,
temetések

Keresztelések, házasságkötések, 
temetések

„Megvan az ideje 
a sírásnak, és megvan 
az ideje a nevetésnek.”

Préd 3,4

Debrecen–naGytemplomi református eGyházKözsÉG



2019. július havában 6 pár, Kovács Gergő és Dr. Nyilas Katalin Nóra, Kicska László 
és Tomucza Renáta, Takács Dániel és Sándor Nikolett, Tömöri Péter és Kocsis Anita, 
Rada Péter és Csonka Barbara, Tóth Csaba Ádám és Berei Regina Cintia, 
2019. augusztus havában 12 pár, Lovadi Gyula Dávid és Kövér Beáta, Kerti Roland 
és Hornyák Zsanett, Varju Miklós és Palincsár Nóra, Kárándi Krisztián László és 
Mitinszky Nikolett, Vad Péter és Ugrai Brigitta, Dr. Szegedi György és Szuhogyi Eri-
ka, Dr. Konyári István és Makay Éva Felícia, Bordás Sándor és Pongó Anita, Kondor 
László és Kovács Klaudia, Pósán Antal és Pócsik Judit, Barna Győző és Meszesán Vik-
tória, Mihály Tamás és Karnai Laura kérte Isten áldását házasságkötésükre gyüleke-
zetünkben.
„Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” (1Móz 2,18)

TEmETéSEK
2019. április havában: Vécsi Endréné (Bosán Erzsébet) 89 évet, Dr. Bálint Jánosné (Dr. 
Hock Mária) 79 évet, Balogh Sándor 87 évet, Dr. Saáryné Pásztor Zsuzsanna 61 évet, 
Szabó Jánosné (Enyedi Erzsébet) 69 évet, Tarcsai Imréné (Kertész Matild) 77 évet;
2019. május havában: Mohácsi Aladár 66 évet, Szilágyi Gyula Lajos 75 évet, Pál Jó-
zsef 83 évet, Nagy Sándorné (Hamar Irén) 84 évet, Tasnády Imréné (Csorba Ildikó) 
87 évet, Katona Sándor 85 évet, Dr. Gomba Szabolcsné (Dr. Lábos Olga) 84 évet, 
Mancsiczky Józsefné (Gálfi Ildikó) 70 évet;
2019. június havában: Karászi Istvánné (Csarnai Róza Veronika) 79 évet, Kiss Mihály 
79 évet, Ferenczi Csaba 74 évet, Hadházi Kálmán 75 évet, Bodnár Imréné (Sebestyén 
Ilona) 93 évet, Mile Lajosné (Papp Erzsébet Éva) 89 évet, Tarcsi Margit 70 évet, Lovas 
András 73 évet, Csige István Lajosné (Beregszászi Nagy Éva Gizella) 84 évet, Katona 
Gábor 77 évet;
2019. július havában: Kanál Sándor 81 évet, Matkó Imre 60 évet, Rimóczi István 
Albertné (Tasnádi Irma) 78 évet, Györfi Katalin (Bálint Katalin) 73 évet, Vas László 
85 évet, Fehér Miklós 74 évet, 
2019. augusztus havában: Gyöngyösi Norbert 18 évet, Sipos László 64 évet, Dr. 
Dömsödy Vilma Jane 79 évet, Török Gyuláné (Mester Berta) 89 évet, Dávid Attila 
Zsigmondné (Mester Györgyi Magdolna) 66 évet élt testvérünket temettük el.
„Én élek, ti is élni fogtok” – mondja feltámadott Urunk. (Jn 14,19)



Őszi programok
gyülekezetünkben

Október 6. (vasárnap) 15 óra 

Varnus Xavér 
orgonakoncertje
Műsor: VIVALDI: A négy évszak, 
BACH: d-moll toccata és fúga,  
Három QUEEN-dal orgonán, 
WILLIAMS: Schindler listája. 

Belépőjegyek vásárolhatóak 
a koncert.hu oldalon keresztül, valamint 
a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó 

Visit Debrecen pultjánál.

Október 13. (péntek) 19 óra

Csajkovszkij hite 
a kodály kórus 

koncertje
Az Orosz Zenei Fesztivál keretén 

belül a Kodály Kórus Debrecen 
Csajkovszkij: Vesperás című művét 

adja elő. Vezényel Szabó Sipos Máté.

 Belépőjegyek vásárolhatóak 
a jegy.hu oldalon keresztül, valamint 

a Kölcsey Központban.

Október 25. (péntek) 18:30

Jótékonysági 
koncert a kelet-
magyarországi 

transzplantáció 
Fejlesztéséért

A belépés díjtalan, adományainkkal 
az Alapítvány a Kelet-Magyarországi 

Transzplantációért munkáját 
támogathatjuk.

Szeptember 8. (vasárnap) 10 óra

gyülekezetépítés 
napja

Célja, hogy egymást megismerjük, 
új kapcsolatok épüljenek, valamint 

új tagokkal bővüljön gyülekezetünk.

Regisztrációs díj: 400 Ft. 
További információk 

a Lelkészi Hivatalban kérhetőek.

Szeptember 8. (vasárnap) 18 óra

zenés áhítat
A belépés díjtalan.

Szeptember 14. (szombat) 18 óra 

templomok 
Éjszakája

M. Kiss Katalin kerámiatervező 
művész tárlatvezetése a Galérián

A belépés díjtalan.

Szeptember 21. (szombat) 

gyülekezeti 
kirándulás 

sárospatakra
A program tartalmazza a Kollégium 
Könyvtárának és a Rákóczi várnak 

a látogatását, a református templom 
megtekintését, az ebédet és egy 

hajókirándulást a Tiszán.

Részvételi díj: 5000 forint. Jelentkezni 
lehet a gyülekezet honlapján, vagy 

személyesen a Lelkészi Hivatalban.


