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„1. § (1) A Magyar Református Egyház Jézus Krisztus egyetlen egye-
temes, keresztyén egyházának része, amely Krisztus testéhez tarto-
zik. Egyedüli fejének az Úr Jézus Krisztust vallja, s a teljes Szentírás 
alapján hite kifejezőjéül az Apostoli Hitvallást, a II. Helvét Hitvallást 
(1566) és a Heidelbergi Kátét (1563) fogadja el.

(2) A Magyar Református Egyház részegyházai a hitvallás, a tanítás 
és a hagyományok azonosságánál fogva zsinati egységben élnek. 
Minden magyar nyelvű református egyházzal és a Kárpát-medence 
más anyanyelvű reformátusaival hitbeli, lelki és szeretetközösséget 
alkotnak, és az egész világ református egyházaival testvéri kapcso-
latot tartanak fenn. Az egyetemes keresztyén anyaszentegyház kö-
zösségében minden keresztyén egyházzal ökumenikus kapcsolatok 
kialakítására és fenntartására törekednek.”

(részlet a Magyar református egyház 
2009. május 22-én elfogadott és 2013. június 28-án 

módosított alkotmányából)
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Áldás, békesség! Békesség Istentől! 
isten hozta a református egységnapra!
kedves Testvéreink!

Tíz éve, 2009. május 22-én egyesült újra a Magyar református egyház 
a kárpát-medencében. a határok által egymástól elválasztott ma-
gyar reformátusság összetartozás-tudata az elmúlt évszázadban tö-
retlenül fennmaradt, még a diktatúrák sötét évtizedeiben is tartot-
tuk egymással a kapcsolatot legális és kevésbé legális csatornákon 
keresztül. 

A rendszerváltozás után megnyílt a lehetőség egységünk egyre szé-
lesebb körű megélésének és együtt kerestük egységünk szervezeti 
kifejeződésének formáit. Tíz éve a lehető legszorosabb közösségre 
léptünk egymással, amikor a debreceni nagytemplomban az alkot-
mányozó Zsinat ünnepélyesen kimondta, hogy mindnyájan a Magyar 
református egyházhoz tartozunk. 

 szilágyi imre: Ahol a madár is jár (2006), rézkarc, aquatinta, 500 × 500 mm (részlet)

Köszöntő

„Hadd tartsunk 
veletek, 
mert hallottuk, 
hogy veletek van 
az Isten!” (Zak 8,23)
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A Magyar Református Egyház egységének kimondása nagy jelentő-
ségű, jelképes cselekedet volt 2009. május 22-én Debrecenben. Erő-
teljes életképek és motívumok maradtak meg sokunkban. Maréknyi 
föld, dús lombkoronájú, erős gyökerű, kapaszkodó fa, nyilatkozat 
egymásért, minden világtáj magyar reformátusait magába ölelő egy-
ségesítő menet, felszabadult éneklés, a főteret és a szívünket betöl-
tő úrvacsorai közösség. Ó, mióta vártunk erre! S mióta munkálkodott 
isten sok-sok stáción át bennünk és közöttünk, hogy szinte idegszá-
lanként és inanként keltse életre bennünk a reményt: „Ha az isten 
velünk, kicsoda ellenünk?” (róm 8,31) 

Az egység helyreállításánál közös nevező volt, hogy a magyar refor-
mátusság isten igéje alapján a Heidelbergi kátét és a ii. Helvét Hitval-
lást elfogadva folyamatosan megőrizte hitbeli és teológiai egységét. 
Őriztük istentiszteleti rendünk közös alapelveit, a sákramentumok 
kiszolgáltatásának egységét soha fel nem adtuk. a református ke-
resztyén nevelés, a pásztori szolgálat, a misszió, a keresztyén szol-
gáló szeretet, a paritáson alapuló zsinat-presbiteri kormányzat és az 
egyházfegyelem gyakorlásának alapelvei az egységet és az össze-
tartozást soha nem vonták kétségbe. összeköt bennünket történel-
mi örökségünk és közös kultúránk. 

Az elmúlt évtized során közösségünk elmélyült és kibővült, hiszen 
kialakultak az együttműködés keretei és formái, rendszeresen talál-
kozunk egymással, bizottságainkban foglalkozunk közös ügyeinkkel, 
miközben szervezetileg teljessé vált kárpát-medencei egységünk, és 
immár diaszpórában élő testvéreink szintén jelen vannak körünkben. 
Testvérgyülekezetek sora talált egymásra, oktatási-nevelési-szociá-
lis intézmények kapaszkodnak össze lelki-szellemi-fizikai építkezés-
re. Számos válságos és felemelő alkalommal megéltük a kölcsönös 
teherhordozás áldásait, az egység korábbi és mai bizonyságait, ame-
lyek tisztogatják, táplálják önazonosságunk forrásait.

Van okunk hálát adni istennek, amikor visszatekintünk az elmúlt év-
tizedben közösen megtett útra, és tovább kell imádkoznunk és dol-
goznunk azért, hogy egységünk még több területen megvalósuljon.
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Hisszük, hogy Krisztus a jövő, ezért együtt követjük őt! Így szeret-
nénk betölteni küldetésünket, bárhol is éljünk a kárpát-medencében 
és a világon. Azt reméljük, hogy egyre bővülő szolgálataink nyomán 
Isten kegyelméből egyre többen fogalmazzák meg a velünk együtt 
élők közül, hogy „Hadd tartsunk veletek, mert azt hallottuk, hogy 
veletek van az isten!” (Zak 8,23)
isten áldása legyen a Magyar református egység napján, a debreceni 
helyszínek programjain és a világ bármely részén élő magyar refor-
mátusság szolgálatán!

szeretettel köszöntünk minden református közösséget a kárpát-me-
dencében és a nagyvilágban! kívánjuk, hogy a Magyar református 
egység napja legyen isten szabadító kegyelmének és megújító ere-
jének ünnepe Debrecenben.

Debrecen, 2019. május 18.

a kárpát-medencei reformátusság 2009. május 22-én közös alkot-
mánnyal erősítette meg egységét. Közös alkotmányunk preambu-
luma így fogalmaz: 

„Az egykor erőszakkal szétszakított Magyar Református Egyház 
szervezeti egysége fokozatosan ismét helyreállítható. […] Az egy-
ség helyreállítása annál inkább megvalósítható, mivel a magyar re-
formátusság Isten igéje, óegyházi hitvallások, a Heidelbergi Káté, a 
II. Helvét Hitvallás alapján folyamatosan megőrizte hitbeli és teo-
lógiai egységét. Őrizte istentiszteleti rendjének közös alapelveit, a 
sákramentumok – a keresztség és úrvacsora – kiszolgáltatásában 
egységét soha fel nem adta.”

Dr. Adorján Gusztáv
főgondnok

Dr. Fekete Károly
püspök
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Program

A Magyar Református Egység Napja 
Debrecen, 2019. május 18., szombat

NagyszíNPaD kossuTH Tér
 09.30–10.00 Gyülekező – zenei felvezetés
 10.00–10.40 Ünnepélyes megnyitó

PÁRHuzAMoS PRoGRAMoK TöBB HElySzÍnEn

NagyszíNPaD kossuTH Tér
 10.40–14.30 kárpát-medencei körkép – zene, tánc, bizonyságtétel, 

missziók, iskoladráma, diakónia
 14.30–15.00 Bevonulás az istentiszteletre – Flashmob
 15.00–17.00 istentisztelet úrvacsorai közösséggel
 17.00–22.00 Tánc, zene, BoruM (a kárpát-medencei református 

szőlészek és borászok fóruma), táncház a Debreceni 
népi együttessel és a Bürkös zenekarral

IfjúságI szíNPaD DéRI TéR
 10.40–13.45 Üstökös: Csillagpontos zenekarok döntője
  Áhítatok, beszélgetések három témában:
   Ízlésformálás
   kapcsolatformálás
   Lélekformálás

NéPzeNeI szíNPaD A KolléGIuM ElSŐ uDvARÁn
 10.40–13.45 néptánccsoportok, népzenei csoportok fellépése

KórustalálKozó a kisTeMpLoMBan
10.40–14.00 kárpát-medencei kórustalálkozó
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Lehetőségek piaca a kossuTH Téren
 10.00–20.00 kiállítások, bemutatók, kóstolók öt területen
   Missziók, szolgálatok
   istent keresem! – Milyenek a reformátusok?
   egyházi turizmus
   református ízek, BoruM
   könyvek, kiadványok

zeNeI szíNPaD BAlTAzÁR DEzSŐ TéR
 10.40–14.30 Zenélni jöttünk

emléKKert
 10.00–15.00 Diakóniabemutató, kézműves-foglalkozás gyermekeknek

játszóház A DRK GIMnÁzIuM PéTERFIA uTCAI uDvARÁn
 10.00–17.00 Gyermekmegőrzés, játszóház, ugrálóvár

oratórIum koLLégiuM
 11.00–13.00 nőszövetségi és Presbiter Szövetségi találkozó

káLvin-terem koLLégiuM
 10.00–12.30 kollégiumi Baráti kör találkozó (folyt. 18.00)

köLcsey-terem koLLégiuM
 10.40–14.30 Bábszínház

zsIboNgó koLLégiuM
 10.40–13.50 pódiumbeszélgetés
   Média és hit
   Teremtés
   Házasság – vegyes házasság
   közélet, politika, egyház

KáPolNa koLLégiuM
 10.00–14.15 kárpát-medencei imalánc

a leVéltár uDVara
09.30–14.30 A Magyar Református Szeretetszolgálat mentőkutyás 

bemutatója
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09.30–10.00 Magyarbikali 
Gyermekzenekar

keresZTyén  
iFjúsÁgi Zene 

a Magyarbikali 
gyermekzenekar 
koncertje

10.00–10.40 MeGnyitó

10.40–11.10 Magyar Református 
Szeretetszolgálat

a szeretethíd 
megnyitója

Ábrahám Consort BARoKK KAMARA
egyÜTTes 

az együttes 
Magyarország 
élvonalbeli barokk 
kamarazenekara, 
melynek tagjai 
budapesti 
Zeneakadémiát 
végzett zenészek. 
A zenekarvezető 
Ábrahám Márta, 
a budapesti 
Zeneakadémia 
hegedűprofesszora

NAgySzíNpAd kossuth tér 9.30–22.00
HÁzIGAzDA: tóth taMÁS, SzéleS CSonGoR
MűSoRvEzETŐ: Bényi ildikó (10.00–15.00)

részletes program

N
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11.10–11.30 MRe kallódó ifjúságot 
Mentő Misszió 
drogterápiás otthon

ének és 
BIzonySÁG
TéTeL 

a Mre kallódó 
Ifjúságot Mentő 
Misszió Drogterápiás 
otthon gyógyult 
fiataljainak 
szolgálata

11.30–11.45 debrecen 
nagytemplomi 
Református 
egyházközség 
immánuel otthon 
és Fejlesztő Nevelés-
Oktatást Végző 
iskolája

TÁnC  Győri zsófia  
és Kulcsár Tamás 
kontakttánca 
az akadályok 
leküzdéséről és  
az együttműködésről 
szól

11.45–12.15 országos Református 
Cigánymisszió

ének  Bemutatkozik  
az egyház cigány-
missziós szolgálata

12.15–12.45 Avasújvárosi Bokréta 
néptáncegyüttes

népTÁnC 
néPDAl

Táncok  
a partiumból

12.45–13.15 Rozsnyói  
Református 
egyházközség 
alapiskolája

MÁRTÍRIuM
jÁTék 

ernst Lange:  
Kilenc kő című 
művének előadása

13.15–13.45 BorzsaVári és 
a krisz együttes – 
kárpátalja

Vers, ének, 
népZene 

A műsor az előadók 
hitvallását tükrözi, 
versek, énekek és 
népzene formájá-
ban, amelyek híven 
adják át üzenetüket 
a világnak.

13.45–14.15 CSP Band DICSŐÍTéS  az Első Lépés nevű 
debreceni csapat a 
2019-es Csillagpont 
hivatalos zenekara
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14.30–15.00 Bevonulás  
az istentiszteletre

FLasHMoB  énekes gyülekező az 
úrvacsorás ünnepi 
istentiszteletre

15.00–17.00 ÚRVaCSoRÁS 
iStentiSztelet

17.30–18.30 a nyíregyházi  
Jókai Mór Református 
Általános iskola 
nagycsaládja:  
diákok, „öregdiákok”,  
tanárok, szülők

TÁnCjÁTék  „Isten szeme előtt, 
Isten szem előtt...”
Táncjáték a 
reformáció 500 éves 
jubileumára.
Rendező-koreog-
ráfus: Kácsor istván

18.30–19.30 tímár Sára  
és zenekara

népZene 
(éS néPénEK
FElDolGozÁSoK)

Tímár sára junior 
príma díjas énekes 
zenekara autentikus 
magyar népzenét és 
református népének-
átdolgozásokat 
szólaltat meg

19.30–20.30 Budapest  
Saxophone  
Quartet

Több mint 25 ország, 
több mint 1500 
hangverseny,  
9 díj, 8 lemez – ez a 
Budapest saxophone  
Quartet mérlege  
az elmúlt 20 évben. 
Munkásságukat  
2011-ben artisjus-
díjjal jutalmazták

20.30–22.00 debreceni  
népi együttes és  
a Bürkös zenekar

TÁnCHÁZ  Táncházi baran-
golások a kárpát- 
medencébenN
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A Déri téri Ifjúsági színpadon két program fut váltakozva, hogy meg-
találd a hozzád illőt. A Csillagpont Üstökös tehetségkutatójának dön-
tőjében bekapcsolódhatsz Isten dicsőítésébe, a fellépések között 
pedig kötetlen gondolatébresztőket hallgathatsz három izgalmas té-
máról. A Csillagpont Üstökös tehetségkutatójának célja a megfelelő 
színpadi minőséget elérő, zeneileg és szövegvilágban is iránymutató 
keresztyén dicsőítő zenekarok segítése. Hisszük, hogy mindez nem 
önmagáért történik: a verseny és minden, itt megszólaló dal istent 
magasztalja és az evangélium terjesztését szolgálja. Várunk az Üs-
tökös tehetségkutatóra. nézd az első sorból, ki lesz a győztes, aki 
felléphet a 2019-es Csillagpont nagyszínpadán!

a színpadi fellépések között izgalmas témákról hallhatsz. nem kell 
kiszakadnunk a világból, Krisztus sem akarta ezt. De hogyan lehet 
mai kérdésekre mai válaszokat adnunk a Bbiblia alapján? Mi hatá-
rozza meg, hogy mit hallgatsz, nézel vagy olvasol? keresztyénként 
máshogy vagyunk szerelmesek, vagy barátkozunk, mint a nem ke-
resztyének? Mit látsz, amikor a tükörbe nézel, mitől érezheted ma-
gad szépnek? Ilyen és hasonló témákat érintünk hittel és őszintén.

IfjúságI sZínpAD Déri tér 10.40–13.45
HÁzIGAzDA: KOVács GerGő

I1

naGyteMPloM
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I1

10.40–11.00 Az Üstökös első fellépője

11.00–11.15 Gondolatébresztő: Az ízlés
Debreceni gyülekezet ifjúsági csoportjainak tagjai

11.20–11.40 Az Üstökös második fellépője

11.40–11.55 Gondolatébresztő: Kapcsolatok 
DRHE hallgatói

12.00–12.20 Az Üstökös harmadik fellépője

12.30–12.50 Az Üstökös negyedik fellépője

12.50–13.05 Gondolatébresztő: Testkép  
Refisz – Református Fiatalok Szövetsége

13.10–13.30 Az Üstökös ötödik fellépője

13.30–13.45 az Üstökös eredményhirdetése

Kopogtass be!
szabomagda.drk.hu

4024 Debrecen, Kossuth u. 35. 
(a Debreceni Református Kollégium 

Dóczy Gimnáziumának udvarán)
Telefon: 06 (52) 614-333

E-mail: emlekhaz@silver.drk.hu

I2



2019. JÚLIUS 23–27.2019. JÚLIUS 23–27.2019. JÚLIUS 23–27.
DEBRECENDEBRECENDEBRECEN

 csillag.reformatus.hu

 @csillag.reformatus

 @csillagpont



16

10.40–11.10 őrálló dicsőítő zenekar
Debrecen-Füredi úti Református Egyházközség 
ifjúsági zenekara

11.20–11.50 Reménység együttes 
a reménység együttes 2004-ben alakult 
udvarfalván, Maros megyében

12.00–12.30 kátai zoltán
kossuth-díjas énekmondó

12.40–13.10 Rákóczi kocsmája
zenei Műhely Hódmezővásárhely,  
susáni egyházközség 

13.20–13.50 thabor együttes
a nagybányai református egyházmegye  
ifjúsági zenekara 

14.00–14.30 Credo
Kárpátaljai verséneklő együttes

ZEnEI sZínpAD Baltazár Dezső tér 10.40–14.30
HÁzIGAzDA: koMoR CSaBa

z
A Hirdesd az Igét! 

tiszántúli missziói programsorozat 
folytatódik szeptemberben.

a kolléGiuM toRnateRMe



Utazás a mesében, az irodalomban  
és a tudományban,

táncház, dixieland, válogatott 
filmzenék,

híres borvidékek, gasztronómiai 
különlegességek kínálata!

Exkluzív tárlatvezetés: karszalagjaink 
vásárlói dr. Fekete Károly püspök 
vezetésével regisztrált csoportokban 
tekinthetik meg a református püspöki 
lakás műkincseit!

2019.június22.

Múzeumok Éjszakája 

a Református Kollégiumban
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10.45 zenekari blokk

11.00 Diószegi Kis István  
Református Általános  
iskola és aMi  
Tekergők, Berettyóújfalu

rábaközi játékok  
és táncok

11.10 Gárdonyi zoltán Református 
Általános iskola és aMi
Suhancok, Biharkeresztes

Magyarpalatkai 
táncok

11.16 Szamosardói kós károly  
Általános iskola  
Bokréta néptánccsoportja

szilágysági 
népdalcsokor  
és tánc

11.26 Népdaléneklés és -tanulás 
közösen

11.32 Gárdonyi zoltán Református 
Általános iskola és aMi

népdalcsokor

11.37 Csicseriborsó Gyermek 
Citerazenekar, komádi

Hajdú-Bihar megyei 
népdalcsokor

11.47 zenekari blokk

12.00 Gárdonyi zoltán Református 
Általános iskola és aMi  
Suhancok, Biharkeresztes

Széki férfitáncok

népZEnEI sZínpAD a kollégium uDvara 10.40–13.45
A SzÍnPAD HÁzIASSzonyA: naGy zSoltné

Nz

a dRk GiMnÁziuMa PéteRfia utCai toRnateRMe
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12.05 Szamosardói kós károly  
Általános iskola  
Bokréta néptánccsoportja

szatmári 
népdalcsokor  
és tánc

12.17 Gárdonyi zoltán Református 
Általános iskola és aMi
Suhancok, Biharkeresztes

Mezőföldi ugrós  
és friss

12.22 Diószegi Kis István református 
Általános iskola és aMi  
Borbolya, Berettyóújfalu

rétközi táncok

12.30 Gárdonyi zoltán Református 
Általános iskola és aMi
cseperedők, Biharkeresztes

szilágysági táncok

12.38 közös éneklés népdalzsoltár

12.43 Gárdonyi zoltán  
Református Általános  
iskola és aMi
Suhancok, Biharkeresztes

gömöri táncok

12.52 Szarkaláb néptáncegyüttes, 
Biharkeresztes

Táncok 
Magyarpalatkáról

13.10 zsongom együttes Megzenésített 
versek

13.35 Rákász citerazenekar,
komádi

„Megismerni 
a komádi 
menyecskét”
Saját gyűjtésű  
bihari népdalok

13.45 közös éneklés népdalzsoltár



Szeretethíd
2019. május 24-25.
Kárpát-medencei református önKéntes napoK

„Ne csak szóval szeressüNk, haNem cselekedettel és valóságosaN.” 1JN 3,18

Mozdulj, segíts, szeress! 

Jelentkezés: www.szeretethid.hu
2019. május 18., szombat

Debrecen

A Magyar Református 
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MustáRMAg bábcsopoRt
A Mustármag bábcsoport több mint tíz éve működik a Kisgé-
resi alapiskola mellett, és az alapiskola 1–4. osztályos tanu-
lói alkotják. Mindig evangéliumi üzenetű történetet, illetve 
bibliai történetet adunk elő. Az országos báb- és színjátszó 

fesztiválon, a DunA MEnTI TAvASzon, amelyet minden évben Duna-
szerdahelyen rendeznek meg, már kétszer nyertük el a gyémántsá-
vos minősítést. Célunk, hogy Isten dicsőségét hirdessük, a gyerme-
kek egészen mélyre rejtsék szívükbe a bibliai történetek üzenetét 
azáltal, hogy el is játsszák, és nem utolsósorban az is fontos szem-
pont, hogy a gyermekek megtanuljanak a színpadon mozogni, be-
szélni, közösen alkotni értékeset, csoportban együttműködni. veze-
tője: Blanár gabriella lelkipásztor.

10.40–11.00 Énekes köszöntő
a DRK Óvodájának 
óvodapedagógusai

11.00–12.00 Abaújvári Bábcsoport jancsi és juliska, 
bábelőadás

12.15–12.40 tábita Bábcsoport
Hetény

édenkerti történet, 
bábjáték

13.00–13.30 Mustármag Bábcsoport
kisgéres

3+1, bábjáték

13.40–14.00 tábita Bábcsoport Bábel tornya, 
bábjáték

14.10–14.30 DrK Óvodája a keresztelés 
története, bábjáték.
Dávid és Góliát, 
papírszínház

bábsZínHáZ kollégium, kÖlcsey-terem 10.40–14.30
A HElySzÍn HÁzIASSzonyA: feketéné kaViSÁnSzki GyöRGyi
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tábItA bábcsopoRt
a TÁBiTa bábcsoport 2003-ban alakult a Hetényi református 
Gyülekezet égisze alatt. Tagjai alapiskolás és időnként közép-
iskolás gyerekek (8–18 éves kor között), számuk 11–20 fő kö-
zött van. a bábcsoport célja megeleveníteni az egyes bibliai 

történeteket, és zenés, énekes, bábos előadással bemutatni őket. 
Mindeddig hat előadása született a bábcsoportnak: „édenkerti tör-
ténet”, „noé bárkája”, „Jónás és a cethal”, „Bábel tornya”, „Dávid és 
Góliát”, valamint „József és testvérei”. A TÁBITA előadásaival szép 
eredményeket ért el a szlovákiai országos gyerekjátszó fesztiválon, 
eljutott számos külföldi és hazai gyülekezetbe. Törekszünk arra, 
hogy a magyar népművészet eszköztárát is felhasználjuk. A bábok 
és a díszlet elkészítésénél komoly szerepet kapnak a gyerekek és a 
szülők. A csoport vezetője Écsi Gyöngyi lelkésznő.

AbAújVáRI bábcsopoRt
az abaújvári Bábcsoport 2004-ben alakult meg a palánta 
gyermek- és ifjúsági Misszió egyik bábcsoportjaként. azóta 
minden évben körülbelül öt-hat ezer gyermek látja a 40-60 
bábelőadást határon innen és túl. Isten üzenetét visszük ki-

csikhez és nagyokhoz egyaránt a nagyobb ünnepekhez kötődő, ám az 
ünneptől független bábdarabokban is. A bábcsoport tagjai az abaúj-
vári gyülekezet fiataljai, a vezetői pedig a református lelkészházas-
pár: Tóth istván és Tóth Viktória.

A DRK ÓVoDájA  
ÓVoDApEDAgÓgusAInAK bábjátéKA

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának óvodape-
dagógusai mindennapjainak évek óta meghatározó eleme a 
mesélés, bábozás, dramatizálás gyakorlata. a „Báb és drá-
ma a katechézisben” című 60 órás pedagógus-továbbképzés 

(DRHE) útmutatásai, megközelítési módjai, módszertani fogásai biz-
tos alapot jelentenek számunkra.

T

a

D
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az imaláncba bekapcsolódhatnak az egyháztestek imapercei közötti 
időkben (ötpercekben) mindazok, akik együtt szeretnének imádkoz-
ni a Magyar református egység napján a kárpát-medencei reformá-
tusság megmaradásáért, lelki életéért, gyülekezeteiért és az aznapi 
istentisztelet áldásaiért.

IMAlánc kollégium, kápolna 10.00–14.15
HÁzIGAzDA: doBoS ÁGoSton

2.

10.00–10.20 Kárpát-medencei békesség Tiszáninnen

10.25–10.45 épített és lelki örökség Horvátország

10.50–11.10 Intézmények kárpátalja

11.15–11.35 szolgálók Dunamellék

11.40–12.00 egység királyhágómellék

12.05–12.25 szórvány erdély

12.30–12.50 család – gyereknevelés szerbia

12.55–13.15 megfáradtak –  
szenvedélybetegek,
válságban lévők 

szlovákia

13.20–13.40 ébredés, misszió Dunántúl

13.45–14.00 Öröm és hálaadás,  
istentisztelet, megújulás

Tiszántúl

14.00–14.15 Öröm és hálaadás,  
istentisztelet, megújulás

amerikai Magyar 
református egyház



Lelkészképzés és tanítóképzés a Tiszántúlon
Egyetemünk egyidős a magyar reformációval: a Debreceni Református Kollégium tagintézmé-
nyeként 1538 óta képzünk lelkészeket és világi szakembereket egyházunk és népünk számára. 
Nemzeti emlékhely vagyunk, az 1848-49-es forradalom egyik kiemelt helyszíne; olyan híres-
ségek egykori iskolája, mint Csokonai, Kazinczy, Kölcsey, Arany vagy éppen Ady. Ám a modern 
felsőoktatás valamennyi feltétele is adott nálunk: akadálymentesen elérhető tantermekkel, 
több százezer kötetes egyetemi könyvtárral, felújított kollégiumokkal, multimédiás előadók-
kal, hangulatos diákpihenőkkel, WIFI elérhetőséggel, valamint parkosított belső udvarral vár-
juk a leendő hallgatókat.

Az intézménynek jelenleg csaknem 600 hallgatója és 50 főállású oktatója van. Diákjaink jelen-
tős hányada érkezik Kárpátaljáról vagy a Partiumból, segédlelkészeink gyakran nyugat-európai 
vagy tengeren túli magyar szórványgyülekezetekben szolgálnak, de a lelkészek továbbképzése 
terén a horvátországi reformátussággal is szoros a kapcsolatunk. 

Képzésünk két súlypontja ma is a leendő lelkészek és a tanítók felkészítése, ami a hitoktatók, 
kántorok és vallástanárok képzésével egészül még ki. Szószék és katedra… Két csodálatos hiva-
tás, melyet összeköt a mások iránti szolgálat nemes küldetése, a ránk bízott kincsek átadásának 
vágya, a jobbítás szándéka, a hit, hogy jutalmunk a mások boldogulásában rejlik, no és a nemzet 
iránt érzett felelősség tudata. 

Hogy kiket várunk hallgatóink közé? Azokat, akik mindezekben a társaink akarnak lenni, s akik 
egy kicsit mindebben magukra ismertek.

drhe_egyseg_nap_fuzet.indd   2 2019.04.29.   8:55:21



„Racionálisan nem magyarázható az a belső indíttatás, 
amiért lelkipásztor lettem. Célom, hogy olyan gyüleke-
zetet teremtsünk, ahová a felnőttek szívesen elhozzák a 
fiatalokat. Az egyetemi évek alatt volt segítségünk, nem 
maradtunk magunkra a küzdelmekkel.” 
(Muza Blanka, lelkész szakos hallgató)

„Amikor beléptem a teológia kapuján, nem tudtam, mire 
készülök, kiforratlan voltam. Azóta megerősödtem, fejlő-
dött a személyes hitem és elmélyült, növekedett a tudásom. 
Szeretném Isten igéjét „lefordítani” a korunk emberének.” 
(Gyatyel Péter, lelkész szakos hallgató) 

„Tanítás közben nem csak tudást szeretnék átadni, hanem 
az is fontos, hogy nevelői céllal álljak a gyerekek között. A 
szakma mellett ehhez az egyetemen emberséget is tanul-
tam a négy év alatt. Szeretném, hogy érezzék az általános 
iskolások, hogy hozzám is tartoznak, és bizalommal for-
dulhatnak felém.” 
(Csáki Fruzsina, tanító szakos hallgató) 

Debreceni  
Református  
Hittudományi  
Egyetem
www.drhe.hu

A hitéleti szakok  
elkötelezettje

• református lelkész
• református teológia
• hittanár–nevelőtanár  

(immár közismereti  
tanárszakokkal párban is)

• katekéta–lelkipásztori  
munkatárs

• kántor

A vidék vezető  
tanítóképzője

• tanító szak

drhe_egyseg_nap_fuzet.indd   3 2019.04.29.   8:55:31
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pÓDIuMbEsZélgEtésEK 
kollégium, zsiBongó 10.40–13.50
A HElySzÍn HÁzIASSzonyA: SiPoS BRiGitta 2.

10.40–11.20 Média és hit VeZeTi:
Márk László gyula erdélyi református 
lelkész, a Brassói lapok időszakos  
külsős munkatársa

BESzélGETŐPARTnEREI:
Köntös László református lelkész,  
a Dunántúli Református Egyházkerület 
főjegyzője, a MRE zsinata Kommunikációs 
Bizottságának elnöke, a reposzt.hu 
lelkészi blog szerkesztője, 
Ambrus attila, az erdélyi református 
Egyházkerület főgondnoka, a Brassói 
lapok főszerkesztője,
Fekete Zsuzsa, az Mre Zsinati sajtó iroda 
kommunikációs vezetője, a Kossuth rádió 
Református félórájának főszerkesztője

11.30–12.10 teremtés VeZeTi:
Farkas levente felsőnyéki lelkipásztor, 
annak a teremtéstudománnyal foglalkozó 
csoportnak a tagja, akik belföldön 
és külföldön egyaránt szerveznek 
konferenciákat a témában

BESzélGETŐPARTnEREI:
Dr. Szilágyi imre Miklós, a Budapest-
nagyvárad téri református egyházközség 
presbitere, a Biblia szövetség egyesület 
protestáns Teremtéskutató körének 
társalapítója és vezetője
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Dr. Pauk jános, a szeged-újszegedi 
református egyházközség gondnoka, 
a Biblia szövetség egyesület tagja, 
ahol a protestáns Teremtéskutató kör 
tudományos tanácsadója. érdeklődése a 
teremtés és a Biblia kijelentéséhez kötődik. 
Munkája a genetika és növénynemesítés 
kutatásához kapcsolódik. az MTa 
doktora, a szegedi gabonakutató kutatási 
igazgatója és egyetemi magántanár

12.20–13.00 házasság –  
vegyes 
házasság

RéSzTvEvŐK:
Kánya Zsolt attila egyházmegyei 
aljegyző, kémeri lelkipásztor és  
Csűry istván, a királyhágómelléki 
református egyházkerület püspöke

13.10–13.50 közélet, 
politika, 
egyház

a 2019-es Magyar református egység 
napjára közéleti beszélgetéssel készülünk. 
Egyházunkat több alkalommal definiálták 
a történelem során nemzeti egyházként, 
a magyar nép összetartozása pedig 
a reformátusság számára magától 
értetődő, mi sem bizonyítja ezt jobban, 
mint az egység 2009-es kinyilvánítása. 
a pódiumbeszélgetésben azt a kérdést 
járjuk körbe, hogy milyen szerepet vállalt 
és vállalhat a református egyház  
a nemzetpolitika formálásában

VeZeTi: 
Zila gábor, a református közéleti 
és kulturális központ alapítvány 
titkárságvezetője

BESzélGETŐPARTnEREI: 
Dr. Lányi gábor egyetemi adjunktus
(kre), valamint Répás Zsuzsanna zsinati 
tag, külgazdasági és külügyminisztérium
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REfoRMátus nŐsZöVEtségI 
tAlálKoZÓ 

A Református nőszövetség célja a keresztyén hit és életvi-
tel segítése, az egyháztagság elmélyítése az eddig is gyüle-
kezetben élő református nők között. Az egyházi munka se-
gítése: imaszolgálat, diakónia, család- és ifjúsággondozás, 

magányosok vigasztalása, egyéb missziói szolgálat. evangéliumi 
szellemű közösség építése szellemi és gyakorlati ismeretek szerzése 
útján. kapcsolatfölvétel az egyháztól eltávolodott vagy egyházhoz 
egyáltalán nem tartozó nőkkel. A fenti célok érdekében gyülekezeti 
női bibliakörök segítése: konferenciák, tanfolyamok, előadások ren-
dezése, regionális, országos és nemzetközi szinten egyaránt. 

MAgyAR REfoRMátus pREsbItER 
sZöVEtség tAlálKoZÓjA
 
„presbitereket állíts szolgálatba városonként”

pál apostol tanácsát követve presbiterek végzik a szolgála-
tukat gyülekezetenként az egész kárpát-medencében. ahhoz, 
hogy a krisztusi egység a presbiterek szintjén is megvalósul-
hasson, lehetőséget kell teremteni a presbitériumok közti 

kapcsolatok létesítésére és a presbiterek összehangolt képzésére. 
ennek a célnak a megvalósítására hívták életre a Magyar református 
presbiteri szövetséget. Fokozatosan építkezve létrejött az egyház-
megyékhez illeszkedő országos hálózata, valamint együttműködést 
alakított ki az elszakított egyháztestek presbiteri szövetségeivel is. 

nŐsZöVEtség és pREsbItERI sZöVEtség
kollégium, oratórium 11.00–13.00

2.

n

p
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a szövetség folyóirata, a Presbiter segít a rendszeres tájékozódás-
ban. pedagógusnapi kiadványukkal segítik a gyülekezet és az iskola 
közötti jó kapcsolatot. Honlapja, a www.presbiteriszovetseg.hu tájé-
koztat a Szövetség életéről, eseményeiről. A presbiteri konferen ciák 
szervezéséhez nyújt segítséget a www.presbiterkepzes.hu portál 
gazdag ismeretanyaga.

Az MRPSz EléRHETŐSéGE: 
1092 Budapest, ráday utca 28.
Telefon: +36 (20) 250-1428
e-mail: szovetseg@presbiter.hu

11.00 az egységről – 
igetanulmány  
a Jn 15,1-8 alapján

Dr. Kustár Zoltán, 
a DRHE rektora

11.30 Család és keresztyénség. 
egység. egység?

Sajtos szilárd 
lelkipásztor, 
mentálhigiénés 
szakember, pár- 
és családterapeuta

12.30–13.00 Bemutatkozik 
a Református Nőszövetség 
és a Presbiteri szövetség

  R
EF

ORMÁTUS SZALO
N

                      

                       EGYESÜLET
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

református sze.pdf   1   2018. 10. 15.   14:49:44a református szalon egyesület a ha-
táron inneni és külhoni protestáns 
társadalom számára széles körben 
elérhető közérdekű célok szem előtt 
tartásával támogatja a protestáns 
magyar értelmiségieket, a művészet, 
a kultúra, a tudomány, a média, a 
sport, valamint a keresztyén közélet 
számos területén. 

az egyesület célja egy olyan szalon 
működtetése, ahol a protestáns köz-
élet jelen szereplői és gondolkodói 
számára értékközösséget gondoz és 
fejleszt, tehetségfejlesztő szakmai 
programlehetőségeket nyújt, s ese-
ményei fontos helyszínei a magyar-
ság európai értékrenden alapuló 
összetartozás-tudatának.
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református sze.pdf   1   2018. 10. 15.   14:49:44



30

10.00–12.00 XiV. Szigethy kupa 
kosárlabda- és 
labdarúgótorna

a református 
gimnázium 
tornatermei, 
Péterfia u. 1–7.

10.00–17.30 osztálytalálkozók 
„refis” öregdiákok 
számára

református 
gimnázium, 
Péterfia u. 1–7.

11.00–12.30 a Baráti kör tisztújító 
közgyűlése

gimnáziumi 
internátus, 
kálvin-terem

10.00–18.00 Kézművesudvar a kollégium 
udvara

egykori debreceni 
kollégiumi 
diákok szellemi 
és kézműves-
termékeinek 
bemutatója: 
ékszerek, 
kerámiák, grafikák, 
festmények, 
szőttesek, könyvek,  
fafaragások stb.

12.30–18.00 a délutáni időszakra 
öregdiákjaink 
figyelmébe ajánljuk a 
„Magyar Református 
egység napja” 
további programjait.

18.00 Précesz kollégium, 
oratórium

igét hirdet: 
Dr. Bölcskei gusztáv

KollégIuMI bARátI KöR 
kollégium, kálvin-terem 10.00–12.30, 18.00

2.
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005 Ügyviteli iroda
006 TTRE lelkésztovábbképző Intézet
007 ének-zene szaktanterem
008 ének-zene szaktanterem
009 raktár
010 Dr. Baltazár Dezső-terem
011 gondnoki iroda
012 Technikai raktár
013 Dr. Török István-terem
014 Dr. Erdős József-terem
015 Dr. Balogh Ferenc-terem
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017 Hallgatói társalgó
020 Matematika és informatika Tanszék
021 informatikai szaktanterem
022 informatikai szolgáltató Csoport
 Matematika és informatika Tanszék
024 informatikai szaktanterem
025 egyetemi lelkészség

027 Kápolna – IMAlÁnC

028 arany jános-terem
029 Tanterem
030 Felnőttképzési Központ

Nz Népzenei színpad
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120

121
Díszterem

141
sajtószoba

142–145
zsIboNgó

2. 106 Tudományos rektorhelyettes
107 oktatási rektorhelyettes
108 rektori Hivatal, gazdasági Csoport
109 rektori Hivatal, Titkárság
010 rektor
111 rektori ülésterem
112 szenci Molnár albert-terem
113 Liturgiai kutatóintézet
114 katechetikai központ
115 Dr. Makkai Sándor-terem
116 Tanterem
117 Tanári pihenő

121 díszterem FoGADÁS

122 Főigazgatói Hivatal
123 kistanácsterem

124 TDK-műhely, DöK-iroda
125 Hök-iroda
126 Testnevelési Tanszék
128 Zsibongó
129 interkulturális Tanulmányok kutatóintézete 
130 Tanterem
131–132 Természettudományi Tanszék
133 idegennyelvi Tanszék
134 egyházzenei Tanszék
135 Tanterem
136 Tanterem
139–140 kántus-terem

141 dr. Kiss Tihamér-terem SAJTÓSzoBA

142–145    Zsibongó PÓDIuMBESzélGETéSEK

046–147 nagykönyvtár, olvasó
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205 Missziói Tanszék
206 Ószövetségi Tanszék
207 újszövetségi Tanszék
208 egyháztörténeti Tanszék
209 Bibliai Teológiai Tanszék
210 gyakorlati Teológiai Tanszék
211 szociáletikai Tanszék
212 személyzeti tartózkodó
214 Doktori Iskola
215 karl Barth kutatóintézet
216 Teológiai intézet
218 Tanulmányi osztály
221 egyháztörténeti kutatóintézet
222 Félegyházi László-terem
223 raktár

224 kölcsey Ferenc Tanítóképzési intézet
225 raktár
226–227 Dogmatikai Tanszék
228 Magyar nyelvi és irodalmi Tanszék
229 pedagógia és pszichológia Tanszék
230 pszichológiai labor
 Esélyegyenlőségi Iroda
231 Tanári teakonyha
232 rajz- és Vizuális nevelés Tanszék
233 romológia Tanszék
237 Dr. Karácsony Sándor-terem

239 Kölcsey ferenc-terem BÁBSzÍnHÁz

240 oratórium nŐSzövETSéGI 
 és presBiTeri sZöVeTségi konFerenCia
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REfoRMátus DIAKÓnIA emlékkert 10.00–15.00

egyházunk mindennapjaiban természetes és fontos szerepet 
tölt be a diakónia, legyen szó gyülekezeti vagy intézményes 
segítségnyújtásról. Fontosnak tartjuk, hogy a nélkülözőknek, 
elesetteknek hathatós, szakszerű támogatást nyújtsunk, és az 

egyház kinyújtott karjaként segítsünk azoknak, akiknek erre szüksé-
gük van. Intézményes és gyülekezeti szolgálatunk széles körű, a Kár-
pát-medencében számos területen tudunk támogatást nyújtani szol-
gálatunkkal. szervezett, intézményi keretek között gondoskodunk az 
idősekről, fogyatékkal élőkről, aktív szerepet vállalunk a család-, há-
zasság- és gyermekvédelemben (létrehoztunk és fenntartunk nevelő-
szülői hálózatot, kismamaházat, családok átmeneti otthonát, családi 
napközit, bölcsődét és tanodát), a szenvedélybeteg-ellátás területén 
is segítséget nyújtanak szakembereink, foglalkozunk hajléktalanok-
kal, és kevesen tudják, hogy van pszichiátriai otthonunk is. örömmel 
mutatjuk be sátrainknál a református diakóniai szolgálatokat és az in-
tézményekben – a gondozottak által – készített munkákat. 

A Debreceni Református Kollégium Múzeumának jellegét 
a kollégium szellemi és tárgyi öröksége határozza meg. 
Az 1538 óta működő iskola történelmi események színhe-
lyeként és híres növendékeinek életműve által is nemzeti 
emlékhelyünk, amely a kezdetektől őrzött régiségeket, rit-
kaságokat, festményeket és természetrajzi különlegessé-
geket. 

D

DEbREcEnI REfoRMátus KollégIuM 
MÚzEuMA emlékkert 10.00–15.00

M
e
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A szemléltető oktatás 18. századi érvényesülése nyomán viszonylag 
korán felmerült a Kollégiumban használt taneszközök megőrzésének 
szándéka, mint ahogy a kezdetektől szükség volt a tiszántúli gyüle-
kezetekből származó használaton kívüli tárgyak, klenódiumok meg-
őrzése. 1858-ban a Kollégium falai között nyílt meg a város első mú-
zeumi kiállítása. az egyik legrégibb tárlatunk Csokonai emlékét idézi, 
a közelmúltban további irodalmi jellegű egységekkel gazdagodtunk: 
a Fazekas-emlékszobával szinte egy időben jött létre a külső kiállí-
tóhelyként működő Szabó Magda Emlékház. 

MúzEuMI AlKoTÓPonToK Az EMléKKERTBEn

10.00–12.00 „ne félj, csak higgy!” – asztal oroszlánorigami 
és -hűtőmágnes 
készítése

10.00–12.00 „rákóczi vén harangja” Harangkészítő 
műhely 
gyermekeknek

11.30–12.00 Nagy versmondás 
az egység és az ady 100 
jegyében

a programon  
Ady endre istenes 
versei (pl. egy régi 
kálvin-templomban, 
rákóczi vén 
harangja) 
hangzanak el. 
Közreműködik:  
Csikos sándor  
jászai-díjas 
színművész

13.00–15.00 „lámpást adott kezembe  
az Úr…” – asztal

Lámpás készítése

10.00–15.00 Ismerkedj a szövéssel! –  
a segítők: népi iparművészek
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MAgyAR REfoRMátus 
sZEREtEtsZolgálAt AlApítVány 

a Magyar református szeretetszolgálat alapítvány (MrsZ) 
2006-ban létrejött református hátterű, keresztyén alapérté-
kekre épülő, segélyezéssel és fejlesztéssel foglalkozó szer-
vezet. Fő célja, hogy segítse és támogassa az elesetteket 

és nélkülözőket tekintet nélkül fajra, nemre, vallásra, politikai hova-
tartozásra. ezen célok elérése érdekében az alapítvány önkéntese-
ket toboroz, továbbá pénzbeli és természetbeli adományokat gyűjt a 
Magyarországon és külföldön, kiemelten a határon túl élő rászorulók 
segítése érdekében.

Jelenleg húsz állandó programunk működik, hiszen a nélkülözésben 
vagy nehéz élethelyzetben lévők számára más-más módon tudunk 
hathatósan segíteni. a programok között megtalálhatóak a klasz-
szikus segélyezési akciók (tartósélelmiszer-, ruhanemű-, tanszer- és 
játékgyűjtés), gyermeket támogató programok (nyári táborok, nyi-
las Misi ösztöndíj), az önkéntesek tízezreit megmozgató szeretethíd, 
valamint természeti és humanitárius katasztrófák idején önkéntes 
orvoscsoportunk, műszaki és krízisintervenciós csapatunk és ku-
tyás kutató-mentő csoportunk gyors reagálású csapatként képes 
segítséget nyújtani. Ezeken túlmenően rendszeresen hirdetünk meg 
célzott adománygyűjtést, melyekkel keresztyén közösségeket vagy 
intézményeket segítünk. az alapítvány szociális programjai igen szé-
les körűek. A fejlesztési és felzárkózási tevékenységek (adósmen-
torálás, életvezetési tanácsadás, közösségszervezés, Biztos kezdet 
gyerekház, az ózdi Válaszút program, Végtelen program a cigándi 
járásban, valamint a köz- és rehabilitációs foglalkoztatás) több ezer 
ember életében hoznak tartós segítséget és változást. a Magyar re-
formátus szeretetszolgálat alapítvány célja a krisztusi parancsolat 
cselekvő hittel való kiteljesítése, nehéz élethelyzetben lévő ember-
társaink támogatása szociális karitatív programok működtetésével, 
adományok közvetítésével, közösségépítéssel, az öngondoskodásra 
való ösztönzéssel, önkéntes segítők bevonásával.

TovÁBBI InFoRMÁCIÓK PRoGRAMJAInKRÓl éS FElADATAInKRÓl
a www.jobbadni.hu honlapon olvashatóak!

M
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a csoport 2019. március 7-én jött létre. Fő célunk Magyaror-
szágon a katasztrófavédelem és a rendőrség munkájának 
segítése. a katasztrófavédelem szervezetét az általuk adott 
képzésekre épülő munkákkal tudjuk támogatni, például ár-

vízhelyzet, viharkárok enyhítése, veszélyes fák vágása, hosszan el-
húzódó tűzeseteknél (bozóttűz, nádas) segítségnyújtás. a rendőrség 
munkáját eltűnt emberek keresésében tudjuk segíteni. Célunk csat-
lakozni a Magyar Mentőkutyás szervezetek országos szövetségéhez, 
melyen keresztül tudunk bekapcsolódni az eltűnt emberek keresését 
segítő országos riasztási rendszerbe. További célunk, hogy a megfe-
lelő képzések elvégzése után a nemzetközi katasztrófáknál is segít-
sen a csoport műszaki-mentő területen. jelenleg öt mentőkutyával 
dolgozunk, ebből három vizsgával rendelkező, kettő pedig képzés 
alatt van. a csapat létszáma 16 fő. a Magyar református egység nap-
ján bemutatjuk az eddig meglévő mentési eszközeinket, gépjármű-
veinket. emellett a mentőkutyákkal bemutatót fogunk tartani. egy 
imitált romnál kell jelezniük, hol van a sérült személy. az érdeklődők 
közös fényképet is készíthetnek a mentőkutyákkal.

A MAgyAR REfoRMátus 
sZEREtEtsZolgálAt KutAtÓ-MEntŐ 
csopoRtjánAK bEMutAtÓjA 
a levéltár uDvara 9.30–14.30

3.

k

www.nagytemplom.hu

aZ egység napjÁn a nagyTeMpLoM 
9TŐl 13 ÓRÁIG lÁToGATHATÓ. 

a belépés ezen a napon ingyenes, 
adományokat gyűjtünk 
az irgalmas samaritánus 
református gyermekotthon javára.
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ugrálóvárral, játékokkal és színes programokkal várjuk a gyere-
keket. lehetőség lesz továbbá sportbemutatón való részvétel-
re. a Hajdúszoboszló rhinos amerikaifoci-csapat 2014-ben ala-
kult, és azóta igyekszik népszerűsíteni a sportágat. A Rhinos az 
elmúlt évek során kiváló kapcsolatot ápol a debreceni gladiá-

torokkal, akikre nagytestvérként tekintenek, hiszen több szoboszlói 
játékos is pályára lép a DEAC Gladiators csapatában a bajnokságban. 
A bemutató során megismerhetik az érdeklődők az alapvető moz-
dulatokat, a legfontosabb szabályokat, illetve lehetőség nyílik test-
közelből is érezni, milyen a tojáslabda fogása, milyen az, ha valaki 
beöltözik a felszerelésükbe. 

játsZÓHáZ Drk gimnáziuma péterfia utcai 
uDvara 10.00–17.00
HÁzIGAzDA: MaGyaR RefoRMÁtuS SzeRetetSzolGÁlat

4.

j

a kárpát-medencei kórustalálkozó a közös éneklés örömét, 
erejét és művészi értékeit hirdeti a Debreceni Református Kis-
templomba látogatóknak. a kórustalálkozóra közel húsz re-
formátus gyülekezet kórusát várjuk a Kárpát-medencéből és 

Debrecenből. A Kórustalálkozó helyszínéül szolgáló Református Kis-
templom a belváros egyik meghatározó épülete, Debrecen legidősebb 
temploma. 1719-ben kezdték építeni, vagyis ebben az évben 300 éves. 
1726-ra készült el, egyszerű barokk stílusban. Több 18. századi belső 
részletével az épített örökség jelentős debreceni emléke. Barokk stí-
lusát 1867-ben veszítette el, amikor – különösen a templom külsejét 

KáRpát-MEDEncEI KÓRustAlálKoZÓ
református kistemplom 10.40–14.00
HÁzIGAzDA: SÁRoSi dÁniel, SzakÁCS GyöRGy

5.

k
K

j
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– jelentős mértékben átalakították és neoromán stílusjegyekkel látták 
el. A Kistemplom érdekessége, hogy a templombelsőbe az utcáról le-
felé lépve jutunk be, ugyanis építése óta megemelkedett a város ut-
caszintje. szintén egyediségét adja a templomtorony süvegének hiá-
nya, amelyet az 1907-es szélvihar okozta sérülése miatt bontottak le. 
Majd a ma is látható bástyaszerű kiképzéssel látták el, amely miatt 
ma Csonkatemplomnak is nevezik. a kistemplom orgonáját 1882-ben 
adta át Kiszel istván 51 regiszterrel, 3 manuállal, pedállal, mechanikus 
csúszkaládarendszerrel. A felújítása a végéhez közeledik, és lehetővé 
teszi a Kistemplom mai jelentős koncertéletét.

10.40–10.50 Bevezető orgonazene  
a kistemplom felújított  
Kiszel-orgonáján

KözREMűKöDIK:
Sárosi Dániel

10.50–11.00 nagy Csaba zoltán:  
Sztárai Mihály éneke 
Ősbemutató

KözREMűKöDnEK: 
az egyesített  
debreceni református  
kórusok és a kórus-
találkozó valamennyi 
résztvevője

VeZényeL: 
Nagy Csaba Zoltán

11.00–14.00 Kárpát-medencei kórusok 
bemutatkozó hangversenye

11.00–11.15 A Marosvásárhelyi református 
kollégium Sola Gratia kórusa 
Marosvásárhely

VeZényeL: 
Enyedi Csaba

11.15–11.30 Musica humana 
Női kamarakórus
Marosvásárhely

KözREMűKöDIK: 
Kozma Páll erzsébet 
– zongora

VeZényeL: 
Csíky Csaba

11.30–11.45 koltói kamarakórus
koltó

VeZényeL: 
Fülöp gábor

11.45–12.00 zathureczky Gyula Református 
énekkar Barót

VeZényeL: 
Aczél Zsuzsánna
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12.00–12.15 Barabás Árpád: 
42. zsoltár
Ősbemutató

KözREMűKöDnEK:
az egyesített  
debreceni református  
kórusok és a kórus-
találkozó valamennyi 
résztvevője

VeZényeL: 
Arany jános

12.15–12.30 Torontálvásárhelyi 
Református dalárda
Torontálvásárhely

VeZényeL: 
Tóth Zsolt

12.30–12.45 abaúji kamarakórus VeZényeL: 
Ficzere Tímea 

12.45–13.00 cantabile Női kamarakórus 
nagykapos

KözREMűKöDIK: 
Kiss éva – zongora

VeZényeL: 
Barkó Zsuzsa

13.00–13.15 kassai Magyar 
Református Gyülekezet 
laudate dominum kórusa
kassa

Közreműködik:
Kovács Márton – 
ének, Lajos Leck 
Barbara – zongora

VeZényeL: 
Kovács edit

13.15–13.30 tarpai Református kórus VeZényeL: 
Varga György Dániel

13.30–13.45 Sola Gratia kórus
karcag

KözREMűKöDIK: 
Koppány Mária – 
zongora

VeZényeL: 
Ferenczi Péterné irén

13.45–14.00 Csenki imre Vegyes kar
püspökladány

VeZényeL: 
Szűcs Magdaléna 

14.00 A kórusok közös kivonulása  
a kossuth térre
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bARAbás éttEREM
a Barabás étterem olyan magyar étterem a debreceni belvá-
ros szívében, amely visszahozza a lassacskán feledésbe me-
rülő klasszikus vendéglátást, újszerű köntösbe burkolva. Hi-
szünk a hagyományokban, a tradicionális magyar konyhában, 

és mindabban a tudásban, amely hosszú évek óta a birtokunkban 
van. ezt használjuk fel a konyhában és a vendégek kiszolgálásában 
egyaránt, mindeközben pedig szeretjük alkalmazni az új alapanyago-
kat és a modern technológiát. A lehetőségek Piacán egész nap várjuk 
vendégeinket. 

pulZus fM
KÁRPÁTAlJA MAGyAR HAnGJA – PulzuS FM – A TE RITMuSoD! FM 92.1

kárpátalja egyetlen magyarul hangzó rádiója a Beregszászi 
református egyház fenntartásában. a térség leghallgatot-
tabb keresztény, magyar értékeket közvetítő, földi sugárzá-
sú médiája. két nyelven, 24 órában, számos járásban szólítja 

meg a kárpátaljai magyar települések lakosságának többségét. pör-
gős és fiatalos, egyben közszolgálati tartalma egyedi módon éri el 
mind a fiatalabb, mind pedig az idősebb korosztályt. Interaktív zenei 
műsorok, vallási magazinok, az otthoni beteggondozástól gyüleke-
zetek bemutatásáig, egészségügyi műsorok, áhítatok, igei, istentisz-
teleti közvetítések, gyermek- és ifjúsági műsorok hallhatóak nálunk. 

KERESD onlInE: www.pulzusfm.eu

lEHEtŐségEK pIAcA piac utca, 10.00–20.00
SzEKCIÓK: RefoRMÁtuS ízek, BoRuM ⁄ MiSSziók, SzolGÁlatok ⁄ iStent keReSeM! 
– MIlyeNeK A reFOrMáTusOK? ⁄ eGyhÁzi tuRizMuS ⁄ könyVek, kiadVÁnyok
A HElySzÍn HÁzIASSzonyA: RezeS Melinda

p

B

lP
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EuRÓpA RáDIÓ
az európa rádiót a Tiszáninneni és a Tiszántúli református 
Egyházkerület működteti. A lefedettséget a miskolci mellett 
további fejállomások segítik nyíregyházán, Debrecenben, Sá-
toraljaújhelyen és Mezőkövesden. Az Európa Rádió a központi 

frekvencián huszonnégy órában sugározza adását, amely a vallásos, 
hitéleti tartalom mellett tisztán közszolgálati. rádiónkban a nyír-
egyházi és a debreceni, valamint a sátoraljaújhelyi frekvencián reg-
gel hét és kilenc, valamint délután három és öt óra között saját szer-
kesztésű helyi műsor hallható hírekkel, vendégekkel, riportokkal. Az 
Európa Rádió kiemelt figyelmet fordít arra, hogy bemutassa a hatá-
ron túli magyarság és reformátusság életét, ezzel is szimbolizálva az 
egységet, amely tíz esztendeje, 2009. május 22-én öltött formálisan 
testet Debrecenben. Ennek szép példája a naponta délután két óra-
kor jelentkező Határtalan című magazinműsor, amely közösen készül 
a határon túli református rádióstúdiók közreműködésével.

boRuM
KÁRPÁTMEDEnCEI REFoRMÁTuS SzŐléSzEK éS BoRÁSzoK FÓRuMA

Alapítványunk küldetése, hogy erősítse a Református Egyház 
közéleti és kulturális szerepvállalását. számos programunk 
közül kiemelendőek az általunk szervezett közéleti beszélge-
tések és azok az egyháztörténeti kutatások, melyek a második 

világháború utáni eseményeket tárják fel. a mi kezdeményezésünkre 
jött létre a fiataloknak szóló KonFESzT Közéleti Kollégium, valamint 
könnyed hangvételű zenés beszélgetéseket szervezünk Budapesten. 
ezekkel párhuzamosan elindítottuk a református gasztrokulturális 
Programokat, melyeknek két fő eseménye a Kárpát-medencei borá-
szoknak szóló BoRuM és a Református Ízek találkozója. A Református 
közéleti és kulturális alapítvány egyik legnagyobb programja a 2017-
ben újraindított reformátusok szárszói konferenciája, ahol aktuális 
közéleti kérdéseket vizsgálunk meg református szemszögből. Az au-
gusztus végi eseményen számos közéleti és egyházi vezető, kutató 
osztja meg véleményét a közönséggel. a tanácskozás célja, hogy a 
reformátusok „kifelé”, a társadalom egésze számára is hallassák a 
hangjukat az ország sorsát meghatározó témákban.
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bIouDVAR
A Bioudvar Közhasznú Egyesület működteti a 16 éves Biopiacot 
szombat délelőtt 7–12 között a Debrecen, Kandia u. 14. alatt, 
ahol csak ellenőrzött bioterméket árusíthatnak a termelők, és 
ezt certifikáttal igazolják, alkalmanként bevizsgáltatják. Így le-

het kapni biozöldséget, biogyümölcsöket és az abból készült konzer-
veket, bioalapanyagokból süteményt, bio tehén-, bivaly-, szamártejet 
és tejterméket, friss tőkehúst, valamint füstölt árukat, melyek mind 
szabadon, biotakarmányon nevelt állatokból készültek.

a Németh gyula vezette organic kingdom kft. a mostani rendez-
vényen bioalmát, biospárgát, bioepret és biogyümölcslevet árusít. 
Egyesületünk működtet továbbá egy Termelői piacot is, ahol a ter-
melők magukáltal termelt, feldolgozott készítményeiket kínálják. Ez a 
Termelői piac Debrecen nagy irodaházaiban van jelen, hetente rövid 
két órában, az adott cég dolgozói helyben vásárolhatják meg a ter-
mékeket. jelen lesznek a Magyar református egység napja esemé-
nyén: Kósáné Gulyás Ágnes: sajtkülönlegességek; Chili Hungária Ma-
nufaktúra; Diczkó lászló: chilitermékek; Dobi Ferencné: desszertlek-
várok és különleges sütemények; a nánási portéka termékei: füstölt 
áru, joghurtkülönlegesség, kézművessör, díjnyertes szörpök.

EléRHETŐSéG:
4024 Debrecen, Kandia u. 14. Nagyné Marján Zsuzsa: +36 (70) 279-3708 
Facebook: Bioudvar Debrecen

Bibliatársulat/Kálvin Kiadó 
lásd borító 3. és 47. oldal

HAllElujA KIADÓ
kiadónk – a Halleluja kiadó – bibliai nyomdai termékeket és 
ajándéktárgyakat gyártó vállalkozás. Termékeinket – elsősor-
ban – saját nyomdánkban, a kiadó munkatársaival készítjük, 
így törekszünk arra, hogy vevőink minél kedvezőbb áron jut-
hassanak hozzájuk. 
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nyomdai, kiadói munkánkat Isten vezetésére figyelve indítottuk el a 
rendszerváltáskor. Termékeink sokrétűen felhasználhatók a gyüleke-
zetek, lelkipásztorok, hitoktatók és ifjúsági vezetők munkája során. 
Hasznos segítségül vagy kedves ajándékul szolgálhatnak missziók, 
iskolák, óvodák, táborok, intézmények, magánszemélyek, de vállal-
kozások számára is. Termékeink vagy kiadványaink a jelentősebb 
magyarországi és szomszédos országokbeli – magyarok lakta terü-
leteken lévő – keresztény/keresztyén könyvesboltokban vagy a gyü-
lekezetek iratterjesztéseiben vásárolhatók meg, de lehetőség van a 
kiadónktól való közvetlen vásárlásra is. Munkáljunk áldást együtt! 

TovÁBBI InFoRMÁCIÓK: 
www.halleluja.hu, telefonszám: +36 (52) 538-888

pARAKlEtos KönyVEsHáZ
a parakletos könyvesház a kiskunfélegyházi református gyü-
lekezeten belül működő könyvkiadó és -terjesztő szolgá-
lat. Célunk, hogy az evangélium üzenetét a mai kor nyelvén 
juttassuk el az érdeklődőkhöz, és kiadványainkkal segítsük 

a lelkipásztorok, hitoktatók munkáját. kiadásunkban hangsúlyos a 
gyermek- és ifjúsági irodalom, hitoktatási segédanyagok, bibliai tár-
sasjátékok kiadása. Csomagküldéssel, webbolttal, könyvvásárokkal, 
mozgóbolttal, gyülekezeti könyvasztalokkal állunk vásárlóink ren-
delkezésére.

online hitoktatói tudástárunk, a kateteka.hu több száz óratervvel, 
játékkal, feladattal és hetente frissülő új tartalommal a hitoktatók 
számára nyújt gyakorlati segítséget az órákra való felkészüléshez.

EléRHETŐSéG:
parakletos könyvesház, 6100 kiskunfélegyháza, pacsirta u. 10.
Telefon: +36 (76) 463-106, +36 (30) 331-3284
e-mail: parakletoskonyveshaz@gmail.com
Honlapok: www.parakletos.hu, www.konyves.hu, www.kateteka.hu
Kiadóvezető: Damásdi Dénesné judit

p



KÁLVIN KIADÓ 
www.kalvinkiado.hu • www.facebook.com/kalvin.kiado

MARILYNNE ROBINSON
A gondolkodás 

szabadsága
Kálvinista tűnődések

3490 Ft

TIMOTHY KELLER
Gyülekezet 

a központban
Evangéliumi szolgálat a városban

(Harmat – Kálvin – Luther Kiadó)
4900 Ft

BÖLCSFÖLDI ANDRÁS (SZERK.)
Ideje van 

az olvasásnak
A reformáció öt évszázadának 

novelláiból
2000 Ft

KOVÁCS MIHÁLY
Ma, ha az ő szavát 

halljátok
Bibliai üzenetek ünnepnapokra és 

hétköznapokra 
800 Ft

FODORNÉ ABLONCZY MARGIT
Isten előbb 

szeretett minket
Családi könyv keresztelőre

1400 Ft

MURAKÖZY GYULA
A Sionnak hegyén

Imádságok és elmélkedések
kartonált: 500 Ft

keménytáblás: 900 Ft

ÁÁ ÁÁ
FOODODDOORNRNRNRNRNNÉÉÉÉ ABAAA LOONCNCZYZY MMARARRAA GITTT

LCCCSFSFSFFÖLÖLÖLÖLLDI AAAANDNDNDNDRÁRÁRRÁRRR S (S(SZEZEZZZZ R

MUMUMMM RARARAR KÖKÖKÖÖKÖZYZYZYZYZ GGGGGYUYUYUYYUYYULALAAALAA

                      Webáruházunkban 15% kedvezményt, 
bankkártyás  zetési lehetőséget, és magánszemélyeknek 
10 000 Ft felett ingyenes kiszállítást 
biztosítunk belföldön.

telefon: 
06 1 386-8267

online megrendelés: 
www.kalvinkiado.hu

e-mail: 
kalvin.kiado@kalvinkiado.hu
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tItus AlApítVány
a Titus Hitéleti alapítványt 1992 januárjában alapította egy 
református orvos. a kuratórium elnöke és tagjai református 
lelkészek. 

az alapítvány főbb tevékenységei:
	ötven férőhelyes tábor fenntartása a zempléni-hegységben, Kis-

hután, és hatágyas pihenőotthon üzemeltetése a Balaton part-
ján, 170 méterre a szabad strandtól siófokon, az aranyparton. 
Mindkét szálláslehetőséget kedvezményes áron lehet igénybe 
venni gyülekezeteknek, lelkészeknek, hittanoktatóknak, gyüle-
kezeti tagoknak.

	nyári gyermektábor anyagának kidolgozása, forgalmazása és 
annak bemutatása felkészítő workshopokon öt helyszínen az or-
szág különböző pontjain.

	Bibliai társasjátékok, puzzle-k, hittanoktatást segítő kiadványok, 
barkácsanyagok, rejtvényfüzetek stb. készítése és forgalmazása.

	igény szerint lelkészek, hittanoktatók közösségében bemutatjuk 
a tevékenységünket, ill. megvásárolhatók a kiadványaink is.

BŐvEBB InFoRMÁCIÓ:
www.titus.hu honlapon, illetve kérhető Bodnár péter református 
lelkész-kuratóriumi elnöktől a titus@titus.hu e-mail-címen, 
illetve a +36 (30) 972-6082-es telefonszámon.

tábItA egyeDi BiBliaBorítók, igés faliképek

a szentkirályi református gyülekezet tagjaként néprajzkutató 
végzettséggel textil faliképeket (igés falikép, Házi áldás, isten 
hozott! – falikép stb.), bibliaborítókat, énekeskönyv-borítókat 
és egyéb ajándéktárgyakat készítünk patchwork technikával, 
minden munkát hímzett igével díszítünk.

„Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje  
örökre megmarad.” (ézs 40,8)

T
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egyedi megrendeléseket is vállalunk keresztelőre, konfirmációra, es-
küvőre, évfordulóra. Termékeinket TÁBiTa-logóval találjátok meg ke-
resztyén könyvesboltokban. keresztyén fesztiválokon, egyházi ren-
dezvényeken árusítunk, azonban postai úton is lehet tőlünk rendelni. 

EléRHETŐSéGEK: 
Trencsényi sándor és Trencsényiné Tóth edina 
6031 szentkirály, sallai u. 33. 
Telefon: +36 (70) 708-3141, e-mail: tabita@tabita.hu, honlap: www.tabita.hu, 
www.facebook.com/tabita.hu

AbAújVáRI gyülEKEZEt
református gyülekezetünket 1580-ban alapította perényi 
Borbála, akiről elneveztük a 2012-ben kibővített és felújított 
gyülekezeti házunkat. gyülekezetünk lélekszáma az elhalá-
lozások és elköltözések miatt évről évre csökken, azonban 

körülbelül százan, mi, akik itt maradtunk, szeretnénk hitünket nem 
csak megélni, hanem jó példákkal megmutatni.

közösségünk életében aktívan részt vesznek fiatalok és idősebbek, 
hiszen mindenki talál olyan programot, ahol jól érezheti magát. az 
önkéntes munkások mellett gyülekezetünknek 15 főállású alkalma-
zottja van, akikkel közösen tevékenykedünk. a helyben megtermesz-
tett zöldségekből és gyümölcsökből házilag előállított finomságok 
készülnek (lekvárok, szörpök, szószok), amelyek árát visszaforgatjuk 
gyülekezeti otthonunkra és az ott folyó lelki programokra. porcelán-
festőink fából és üvegből készült használati és dísztárgyakat készí-
tenek festéssel, pirográffal és gravírozóval. 

egyhektáros kertünkben imaösvény található, mellette egy kemence 
is áll, ahol mindenki kipróbálhatja és megízlelheti, hogy miként sü-
tötték nagyanyáink az igazi kenyeret és egyéb finomságokat. nem-
csak gyülekezetünk ajtaja áll nyitva az ide látogatók előtt, hanem 
közép-európa legértékesebb freskóit magában rejtő gótikus temp-
lomunk is, amelynek tornya messzire hirdeti, hogy az itt élők több 
évszázada érzik és látják, hogy jó az úr!

a
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lásZlÓ KIngA
Minden osztályban van egy diák, aki átrajzolgatja az egész órát, 
és amikor valami „rajzosat” kell csinálni, azt majd megoldja. 
Hát ez a diák én voltam. László kinga vagyok, és a mai napig 
szívesen fogok ceruzát a kezembe. De minden, kreativitással 

kapcsolatos foglalkozás érdekelt a gyöngyfűzéstől a nemezelésen és 
gyertyaöntésen át a fazekasságig. amit csak lehet, igyekszem kipró-
bálni. Így került a kezembe először tűzzománc gimnazista koromban, 
és az egyetem alatt lehetőséget kaptam arra, hogy egy fazekasmű-
helybe is bejárhattam. 

Munkáimban igyekszem értéket és esztétikát közvetíteni, kicsit má-
sik szemléletet mutatni a világról. Mindeközben rengeteget tanulok 
arról, hogyan legyen az ember türelmes önmagával és a munkáival. 
néha nem úgy sikerülnek, ahogyan elképzeltük. ilyenkor jön az új-
ragondolás, tervezés, kísérletezés. a szemetes helyett egy egészen 
egyedi alkotás lesz a végeredmény. Minden értékessé tehető, ha az 
ember a megfelelő oldalról nézi. 

gál álMos
a nevem Gál Álmos, a legtöbben Szundi néven ismernek.  
18 évesen lettem rajongója az agyagformálásnak. aprósá-
gokkal, nyakláncokkal kezdtem, majd iskolai keretek között 
sajátítottam el a fazekasmesterséget. sok tapasztalatot sze-

reztem az évek során különböző kézműves játszóházakban. nagyon 
szeretem alakítani az agyagot, de a formázás szeretetét is örömmel 
közvetítem. sok-sok lelkes ifjú fazekast indítottam útnak, remélem, 
minél többen célba érnek ezen a területen. nagy ajándék számomra, 
hogy a fazekasságon keresztül a hátránnyal élő emberek felé is szol-
gálhatok. Fontosnak tartom, hogy szép dolgokat hozzak létre, érté-
ket teremtsek, és másokat erre bátorítsak és tanítsak. úgy érzem, a 
mesterségem által egy állandó tanulási folyamat részese lehetek, és 
ebben segítségemre van egy nagyszerű Mester. Felnőtt fejjel ismer-
hettem meg a legremekebb „fazekasmestert”, istent, aki az életün-
ket ugyanúgy formázza, gyúrja, mint én az agyagot. igyekszem méltó 
tanítványa lenni, továbbadni környezetemnek az Ő mosolyát.

L
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sZAnyI MáRtA
Szanyi Mártának hívnak, és 2016 őszén kerültem először kö-
zel egy kerámiaműhely családi körébe kislányommal. egy is-
merősöm ajánlotta terápiás céllal, mivel akkor a kislányom 
rossz indulatú agydaganatos megbetegedésével küzdöttünk, 

és fel akarta adni a harcot. az úr Gál Álmoshoz indított minket. az 
ő és a műhelye szeretete, az alkotás élménye új erőt adott a kislá-
nyomnak – és nekem – is folytatni a küzdelmet. ezáltal még közelebb 
kerültünk istenhez. aztán lassan, ahogyan gyógyulásunk engedte, 
mindig nagyobb részt vettünk az alkotásban, és – részben saját lábra 
állva – elkezdtük a kézműves-vállalkozást.

Hasonlóképpen jött a képbe a mézeskalács-készítés, szintén egy fel-
töltődő hétvége gyermekfoglalkozás kapcsán. azóta viszont a kerá-
miákkal egybekapcsolva, együttesen készítjük a dísztárgyakat mind 
ajándékba, mind értékesítés céljából, isten dicsőségére. ezzel is erő-
síteni szeretnénk beteg társainkban a hitet, hogy mindig van kiút, 
csak bíznunk kell. a régi életünket feladva teljesen más környezet-
ben újrakezdve mindeddig megsegített minket az úr.

sAss bogláRKA
Fő tevékenységünk a textiliparban keletkező maradékok, hul-
ladékok feldolgozása, újrahasznosítása. ennek jegyében ké-
szítünk a kor kívánalmainak esztétikailag és a használható-
ság szempontjából egyaránt megfelelő táskákat. Termé keink 

foltvarró technikával készülnek és arra hivatottak, hogy a „zero 
waste” technológiára hívják fel a figyelmét azon cégek vezetőinek, 
melyek nagy mennyiségben gyártanak textil- és bőrtermékeket. De 
nem csak táskák készítésével foglalkozunk. Tevékenységünk kiterjed 
a népviseletek gyártásán keresztül a kézi és gépi hímzett divatcikkek 
és különböző céges reklámtermékeken, a textil és pamut ékszereken 
át a textilből gyártott majdhogynem bármiféle használati cikkre. 

s
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Lelkes kis csapatunk eltökélte, hogy tanácsadással és új tervek ki-
alakításával segítségére lesz azon cégeknek, melyek nyitottak a kör-
nyezetvédelem szempontjaira, hogy lehetőleg minél kevesebb vagy 
optimális esetben nulla szemétkibocsátással dolgozzanak. Várjuk 
szeretettel az érdeklődőket az együtt gondolkodás, a közös alkotás 
és környezetkímélés reményében. a Földet nem apáinktól örököltük, 
hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

Csillagpont 
lásd 15. oldal

Nőszövetség
lásd 28. oldal

Presbiteri Szövetség 
lásd 28. oldal

REfoRMátus MIssZIÓI KöZpont
egyre nagyobb szükség van kapaszkodókra, mert sok ember 
kilátástalannak érzi a helyzetét. az egyes emberek életé-
ben leképeződik egész társadalmunk, ezért is kaphat egyre 
nagyobb hangsúlyt az a segítség, amelyet a Magyarországi 

református egyház társadalmi missziói adnak. a református Missziói 
központban található az Iszákosmentő Misszió, a siket- és Vakmisz-
szió, a rehabilitációs foglalkoztatás és a Dorkász Csoport. ez az épü-
let a központja a helyileg másutt szolgáló társadalmi misszióknak, a 
kórházlelkészi szolgálatnak, a Börtönlelkészi szolgálatnak, a repü-
lőtéri Lelkészségnek, a Telefonos és internetes Lelkigondozásnak és 
a gyökössy endre Lelkigondozói és szupervizori szolgálatnak. 2015 
őszéig itt dolgoztak a Menekültmisszió munkatársai és önkéntesei, 
amely szolgálati ág a megváltozott helyzetben ma egy munkacso-
port keretében a lehetőségekhez igazodva lelki munkát próbál vé-
gezni a befogadóállomásokon. a Missziói központban van a Magyar 
kékkereszt egyesület és a Magyarországi Lepramisszió székhelye is. 
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a Missziói központ önálló intézmény, amelyet a Magyarországi refor-
mátus egyház Zsinata tart fenn. Együttműködünk más egyházak tár-
sadalmi szolgálataival és civil szervezetekkel, első renden azonban 
a református gyülekezetekben folyó lelkigondozói munkát, a lelki-
pásztorok szolgálatának segítését tartjuk legfontosabb feladatunk-
nak. akkreditált intézményként szakmai gyakorlati helyet biztosítunk 
lelkész szakos hallgatók részére, önkénteseket fogadunk és várunk a 
különböző területekre. az iskolai közösségi szolgálatra is várjuk az 
oktatási intézmények diákjait, akiknek színes, sokrétű feladatokat 
tudunk biztosítani. szeretnénk, ha minden jelenlegi és jövőbeni szol-
gálatunk áldás lenne, amelyhez az élő isten segítségét kérjük. 

Intézményvezető: Magyarné Balogh erzsébet lelkész-igazgató

bIblIA sZöVEtség EgyEsülEt 
kicsoDa isten?
BIBlIAISKolAI TAnFolyAMoK A 2019/2020AS TAnévBEn

a Biblia szövetség egyesület (Bsz) bibliaiskolai tanfolyamok 
indítását tervezi a 2019–20. tanévben is azoknak a 18. életévet 
betöltött, közoktatási tankötelezettségének eleget tett (nyolc 
osztályt befejezett), keresztyén életben elindult férfiaknak 

és nőknek, akik szeretnék a Jézus Krisztus iránti elkötelezettségüket 
biblikus ismerettel és életvitelben megerősíteni.

HElySzÍnE: 
a BSz oktatási központja (2119 Pécel, Kálvin tér 2/b). 

TanFoLyaMok:
1. BSz bibliaiskola 2/1. tanfolyam – kétéves tanfolyam első tanéve
2. BSz bibliaiskola 2/2. tanfolyam – kétéves tanfolyam második tanéve

Tanítási napok: szeptembertől, havonta egy szombaton.
A részvétel költsége: 20 000 Ft/tanév.
jelentkezés és annak határideje: bsz@bibliaszov.hu, 2019. június 30.
részletes ismertetés: www.bibliaszov.hu
Tájékozódjon honlapunkon egyéb programjainkról is!

B
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oRsZágos REfoRMátus cIgányMIssZIÓ
MEGBéKéléS – EGéSzSéG – REMénySéG

az országos református Cigánymisszió a Zsinati Missziói iro-
dán belül működve segíti egyházunk gyülekezeteit a cigányok 
közötti szolgálatban. Találkozókat, imanapokat és konferen-
ciákat szervezünk a közösségek tagjai számára, a lelkészek és 

pedagógusok előtt pedig lehetőség nyílik a továbbképzéseinken való 
részvételre. projektjeinken keresztül tanodákban és református ál-
talános iskolákban dolgozunk a cigány gyerekek egyházi és társadal-
mi beilleszkedéséért, befogadásuk elősegítéséért. Közösségfejlesz-
tő képzésünkben leendő gyülekezeti munkatársakat készítünk fel, 
és fontosnak tartjuk, hogy megbékélési szolgálatunkkal csökkenteni 
tudjuk az interetnikus feszültségeket. Célunk, hogy a Magyarországi 
Református Egyház gyülekezetei missziói identitásukban megerő-
södjenek, a cigányság befogadására nyitott és inkluzív, istent di-
csőítő közösségekké váljanak.

MAgyAR REfoRMátus 
sZEREtEtsZolgálAt

A Szeretetszolgálat működését bemutató standnál szere-
tettel várunk minden érdeklődőt. lehetőség van a munka-
társainkkal való beszélgetésre, az alapítvány tevékenysé-
géhez köthető ismertetőanyagok interaktív formában való 
megismerésére és támogatására.

C
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KAlunbA MEnEKült IntEgRácIÓ
A bibliai tanúságtétellel egyezően a református egyház elhí-
vásában és küldetésében hosszú hagyománya van a mene-
kültek élete, méltósága és jóléte iránti elkötelezettségnek.  
A háború és üldöztetés elől menekülők között egyaránt van-

nak idősek és fiatalok, illetve tanköteles korú gyermekek. A Kalunba 
– a Magyar református egyház szeretetszolgálati irodájának hiva-
talos partnereként – nemzetközi egyházi partnerek támogatásával 
oktatási, lakhatási, munkaerőpiaci integrációt, valamint közösség-
építést célzó programokkal segíti a menekültek életkilátásainak 
javulását és a menekültek társadalmi beilleszkedését. szeretettel 
várunk mindenkit standunknál, ahol bővebb betekintést nyújtunk 
programjainkba, szolgálatunkba. Bár közösségi házunk Budapesten 
található, ha meghívást kapunk, az ország bármely részén szívesen 
felkeresünk gyülekezeteket, hogy meséljünk a menekültekről, a ve-
lük végzett munkáról és mindarról, amit a szükségben lévők megse-
gítéséért tehetünk.

REfoRMátusoK sZAtMáRéRt
a reformátusok szatmárért közhasznú egyesület már meg-
alapításakor, 2011-ben olyan célokat tűzött ki, melyek egy-
szerre válaszolnak korunk kihívásaira, és továbbviszik a szat-
mári régió színvonalas hagyományait. közös elhatározásunk, 

hogy a trianoni országhatár által szétszabdalt történelmi szatmárt 
újra életre keltjük, és megvalósítjuk a szatmári emberek szellemi-lel-
ki egyesítését. Fontosnak tartjuk, hogy az elődeink által megterem-
tett értékeket megőrizzük és továbbadjuk a jövő nemzedékének. 
Egyik meghatározó célkitűzésünk, hogy erősítsük a szatmári térség 
kultúráját és a reformátusság közötti összetartást. ezek mentén tö-
rekszünk arra, hogy programjaink megvalósuljanak, adományaink 
méltó helyre kerüljenek, és segítsenek a rászorulóknak. Legkiemel-
kedőbb programjaink a következőek: „Szatmár határok nélkül – re-
formátus találkozó” nagyecseden minden év szeptemberében, illet-
ve a „reformáció emléknapja” Mátészalkán minden év októberében.

k
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DRHE
lásd 24–25. oldal

REfoRMátus EgyMI
„Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal 
világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb 
lesz, a teljes délig.” (Kol 3,18)

a Magyarországi református egyház egységes gyógypedagó-
giai Módszertani Intézményének küldetése az egyediségéből 
adódó szakfeladatok maradéktalan ellátása a keresztyén ér-
tékrend előtérbe helyezésével. Küldetésünk, hogy a hozzánk 

forduló, problémákkal küzdő, segítséget, támogatást igénylő gyer-
mekeknek, szülőknek partnerei legyünk és szakirányú ismereteink 
révén hozzásegítsük őket problémáik egyedi, sajátos megoldásához. 
küldetésünk, hogy a szakma legfrissebb speciális ismereteit tovább-
adjuk a református intézmények pedagógusai számára.

A fentiekből következően legfontosabb partnereink a gyermekek, a 
szülők, a pedagógusok – az ő igényeiket kell szolgálnunk a fenntar-
tó Magyarországi református egyház Zsinata támogatásával és más, 
segítő szakemberekkel együttműködve. A református fenntartásban 
működő köznevelési, közoktatási intézményekkel szoros partneri 
együttműködésünk garancia küldetésünk teljesítésére. A Reformá-
tus egységes gyógypedagógiai Módszertani intézményben az alábbi 
szakmai feladatokat látjuk el: 
1. pedagógiai szakszolgálat: nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, 

gyógytestnevelés, iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, 
kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.

2. utazó gyógypedagógusi hálózat. integráltan együtt nevelt, sajá-
tos nevelési igényű gyermekek szakirányú gyógypedagógiai ellá-
tása és az óvodák, iskolák pedagógusainak szakmai támogatása 
a fő feladatunk.

3. A sajátos nevelési igényű gyermekek speciális nevelése, oktatása 
óvodáinknak és iskoláinknak köszönhetően.

e
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KElEt-MAgyARoRsZágI
REfoRMátus nEVElŐsZülŐI HálÓZAt

„Hiszen tudjátok, hogy munkátok 
nem hiábavaló az úrban.” (1Kor 15,58)

a Magyarországi református egyház 2008-ban hozta létre 
a nevelőszülői Hálózatot. Az elmúlt évtizedben gyermekek 
ezrei tapasztalhatták meg sok száz nevelőszülő áldozatos 
munkáját, befogadó szeretetét. a kelet-magyarországi háló-

zat működési területe: Békés, Borsod-Abaúj-zemplén, Hajdú-Bihar, 
Heves és szabolcs-szatmár-Bereg megyék. Célunk a gyermekvédelmi 
ellátórendszer gazdagítása; magas színvonalú szolgáltatás nyújtá-
sa; a gyermek visszakerülése a vér szerinti családjába, ill. a gondo-
zás-nevelés ideje alatti szocializációja, reszocializációja a reformá-
tus keresztyén értékrend szerint a keresztyén hit és erkölcsi nevelés 
módszereivel. Szeretettel várjuk a leendő nevelőszülőket! 

EléRHETŐSéGEInK: 
4026 Debrecen, Füvészkert u. 4. II. emelet, telefon: +36 (30) 482-5850,  
fax: +36 (52) 516-918, e-mail: mrgysz@reformatus.hu

A tIsZántúlI REfoRMátus 
EgyHáZKERülEtI nAgyKönyVtáR
„öt évszázada a reformátusság szolgálatában”

A Debreceni Református Kollégium épületében található Egy-
házkerületi nagykönyvtár az alapítása óta szolgálja az alap-, 
a közép- és a felsőfokú oktatás, a lelkészképzés és tovább-
képzés céljait. A teológia mellett főként a magyar nyelvű 

szak- és szépirodalmat, a Debrecenre és a tiszántúli gyülekezetekre 
vonatkozó helytörténeti munkákat gyűjti. Professzori hagyaték ve-
tette meg a könyvtár bibliagyűjteményének alapját, melyben 16. szá-
zadi bibliakiadásoktól kezdve (pl. a Vizsolyi Biblia három példánya) 
ma több mint 250 nyelven megtalálható a szentírás. 

n
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a kézirattár számos egykori kollégiumi diák naplóját, levelét, diákko-
ri jegyzetét őrzi (pl. Csokonai Vitéz Mihály, Arany jános, Móricz Zsig-
mond, Szabó lőrinc kéziratait).

könyvtárunk ritkaságaiból rendszeresen rendezünk kiállításokat. 
Könyvtárpedagógai foglalkozásainkon felnőtt- és iskolás csoportok-
kal is megismertetjük a régi könyvek világát és a modern könyvtár 
használatát. nyilvános könyvtárunk jelenleg közel félmillió kötetet 
és kétszáz folyóiratot kínál olvasóinak. 

Kölcsönözhető könyveinkről, kutatható régi könyves, illetve kézira-
tos gyűjteményünkről érdeklődhet internetes katalógusunkban vagy 
kollégáinktól. kiállításainkról értesülhet honlapunkról vagy FB-ol-
dalunkról. 

EléRHETŐSéGEInK: 
4026 Debrecen, Kálvin tér 16., telefon: +36 (52) 614 382, honlap: https://silver.drk.hu 
Facebook: https://www.facebook.com/drknagykonyvtara/ 

KáRolI gáspáR REfoRMátus EgyEtEM
a károli gáspár református egyetem nagy múltú felsőoktatá-
si intézményként ötvözi a református oktatás hagyománya-
it és a szakmai megújulás iránti nyitottságot. egyetemünk 
rendre előkelő helyen szerepel a felsőoktatási intézmények 

rangsorában. Célunk és feladatunk, hogy a református kollégiumok 
hagyományait folytatva a lelkészképzés mellett keresztyén szelle-
miségben, több tudományterületen és tudományágban folytassunk 
alap- és mesterképzést, felsőoktatási szakképzést, szakirányú to-
vábbképzést és doktori képzést a határon inneni és túli magyarság 
számára. Mindhárom oktatási helyszínünkön (Budapesten, nagykő-
rösön és Marosvásárhelyen) hangsúlyos szerepet kap a keresztyén 
mentalitás, az értéktudatosság és a kisközösségek támogatása.  
a keresztyén szellemiség mellett intézményünk egyik legfőbb vonze-
reje a családias légkör, amelyet az egyre növekvő hallgatói létszám 
mellett is sikerült megtartanunk.

BŐvEB InFoRMÁCIÓK: www.kre.hu

k



59

sElyE jános EgyEtEM
a szlovákiai komáromban működő selye jános egyetemen a 
2019/2020-as akadémiai évben tizennyolc alapszintű, tizenkét 
mesterszintű, egy összevont (ötéves) mesterszintű és három 
doktoranduszi tanulmányi program közül válogathatnak. az 

idén 15 éves állami egyetemen magyar nyelven végezhetik a tanul-
mányaikat az ideérkezők. európai szintű oktatás, kiváló tudományos 
munka, nemzetközi lehetőségek és színvonalas kollégiumi szolgálta-
tások várják az ide érkezőket.

az egyetem református Teológiai kara két tanulmányi programmal 
várja leendő hallgatóit: 
1. a Missziológia, diakónia, szociális gondoskodás tanulmányi prog-

ram végzősei dolgozhatnak szociális gondozóként, felnőtt- vagy 
gyermekgondozási területen, ahol a nevelés, az oktatás, a testi és 
lelki egészség helyreállítása, megőrzése a cél.

2. A Református teológia tanulmányi program felkészíti a végzősein-
ket az egyházi szolgálatra. Kitűnő ismereteket szerezhetnek bibliai 
tudományokból, egyháztörténetből, vallástudományból, gyakor-
lati teológiából, filozófiatörténetből, dogmatikából, etikából.

BŐvEB InFoRMÁCIÓK: www.ujs.sk

VácI bERnátH KálMán REfoRMátus 
KöZépIsKolA

a Bernáth Kálmán iskolaalapító tanár nevét viselő intézmé-
nyünkben több mint hatvan éve folyik kereskedelmi és ven-
déglátóipari szakemberek képzése. intézményünk 2012 óta 
református fenntartású iskolaként működik. Fenntartónk az 

északpesti református egyházmegye Nyilas Zoltán esperes úr és  
dr. P. Tóth Zoltán gondnok úr vezetésével. 
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A református szellemiségnek megfelelően, magas szakmai színvona-
lon igyekszünk oktató-nevelő munkánkat végezni. Képzési kínálatun-
kat a munkaerőpiaci igényekhez és a diákok érdeklődéséhez igazít-
juk. számos szakma, valamint érettségi bizonyítvány megszerzésére 
nyújtunk lehetőséget. A 2017/2018. tanévtől elindítottuk gimnáziumi 
osztályunkat is. Az oktatás a Szérűskerti oktatási Centrum korszerű 
iskolaépületében színvonalas tantermekben, tankonyhákban folyik 
jól képzett szaktanárok közreműködésével.

KéPzéSI KÍnÁlATunK: 
1. gimnázium 
2. szakgimnázium 
 (idegenforgalom, vendéglátás-turisztika, kereskedelem)
3. szakközépiskola
 (cukrász, eladó, pincér, szakács)

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt iskolánkba!

Debreceni Református  
Kollégium Múzeuma 
lásd 34. oldal

ERDélyI REfoRMátus EgyHáZKERülEt
az erdélyi református sajtóközpont az erdélyi református 
egyházkerület alá tartozó, sajtóval foglalkozó intézményeinek 
ernyőszervezete. Egy ilyen intézmény létrehozásának a terve 
már a rendszerváltás után megszületett, konkrét formát azon-

ban 2014 után kapott, amikor az erdélyi református egyházkerület 
igazgatótanácsa elhatározta a sajtóközpont létrehozását. jelenleg 
szakkiadványok, egyházkerületi újságok, weboldalak, valamint az 
egyházkerület iratterjesztése, rádiója és nyomdája tartozik az erdélyi 
református sajtóközponthoz, így tömörítve minden olyan tevékeny-
séget, amely sajtóval kapcsolatos. az erdélyi református sajtóköz-
pont Kolozsváron, a Constanța (Eötvös) utca 1–3. szám alatt működik. 
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Itt kapott helyet minden szerkesztőség és iroda, itt alakították ki 
az egyházkerület Misztótfalusi Kis Miklós nyomdájának a termelési 
részlegét is. Célja, hogy a szerkesztőségek, az irodák és a nyomda 
munkatársai közösen, egy célért tudjanak hatékonyabban, egy közös 
munkakörnyezetben dolgozni Isten dicsőségére.

KáRpátAljAI REfoRMátus
EgyHáZKERülEt kárpátalja

A Kárpátaljai Református Egyház három egyházmegyéből áll, 
a Beregiből, az ungiból és a Máramaros-ugocsaiból. A három 
egyházmegyéhez összesen 108 gyülekezet tartozik és 78 lelki-
pásztor hirdeti isten igéjét az egyházközségekben. az egyház-

tagok száma jelenleg meghaladja a 66 ezer főt. A református egyház 
Kárpátalján számos intézményt működtet. A Kárpátaljai Református 
Egyház keretein belül működik az Irgalmas Samaritánus Református 
gyermekotthon nagydobronyban. négy református Líceumban folyik 
gimnáziumi oktatás: nagyberegen, péterfalván, nagydobronyban és 
Técsőn. Egyházi magyar és roma óvodák működnek 27 gyülekezet-
ben. Diakóniai koordinációs központ segíti a rászorulókat és a szük-
séget szenvedőket. Krízisközpont ad otthont a bajba jutott nőknek 
és anyáknak, akik egyedül nevelik gyermekeiket. Fogyatékkal élők 
nappali foglalkoztató központja működik Mezőváriban és Hetyen-
ben. Egyházi önkéntes tűzoltóság felel az emberek tűzbiztonságáért 
és a katasztrófavédelemért Dercen és Mezővári központtal. Szenve-
délybetegeket mentő misszió végez gyógyító szolgálatot Csongoron. 
egyházi levéltár és múzeum látogatható Beregszászon. Házi beteg-
gondozó szolgálat működik hat munkaponttal. Cigánymissziói tevé-
kenység folyik, ezen belül tanodaprogram több gyülekezetben. gyü-
lekezeti ingyenkonyhák biztosítanak meleg ételt a rászorulóknak.  
A Sámuel Alapítvány közreműködésével család típusú gyermekott-
honokban nőhetnek fel az árva és elhagyott gyerekek. Kórházmisz-
sziós tevékenység folyik a nagyobb városokban. nőszövetség végzi 
áldott munkáját mindhárom egyházmegyében. 

k
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pAnnonIA REfoRMAtA MúZEuM pápa

A Pannonia Reformata Múzeum, a Dunántúli Református Egy-
házkerület központi gyűjteménye 2018-ban a pápai református 
Ótemplom épületegyüttesében nyitotta meg kapuit. A türelmi 
rendelet idején, késő barokk és copf stílusban épült templom 

és parókiaépület igazi gyöngyszem pápa város szívében. különleges 
kiállításoknak és élénk kulturális életnek ad otthont. a templomtér 
eredeti funkcióját megtartva élő templommúzeumként működik, idő-
szakonként istentiszteletek, esküvők, koncertek megtartására szolgál, 
közösségi térként funkcionál. A „Hajlék az örökkévalóságban” című ál-
landó kiállításunk és a látványtár eredeti műtárgyaiban a dunántúli 
református örökség fél évezredes múltja ölt testet. a kiállítás a ma is 
élő keresztyén üzenetet közvetíti interaktív formában, bibliai vezér-
fonalra felfűzve. A boltozott pincében kapott méltó helyet a „Hori tit-
kai” című egyiptomi kiállítás, középpontban a világviszonylatban is 
kuriózumnak számító több mint háromezer éves óegyiptomi koporsó-
val és múmiával. Az udvari épületben kreatív alkotóműhely, múzeum-
pedagógiai foglalkoztató tér várja a hozzánk érkező, életre szóló él-
ményre és lelki feltöltődésre vágyó látogatókat.

KIRályHágÓMElléKI REfoRMátus 
EgyHáZKERülEt partium

a mai királyhágómelléki református egyházkerület a független 
erdélyi Fejedelemség kezdete óta a debreceni, Tiszántúli refor-
mátus Egyházkerülethez tartozott. Az első világháborút köve-
tően Erdélyt mint a Partiumot Romániához csatolták. Az Erdé-

lyi református egyházkerület mellett megalakult a királyhágómelléki 
református egyházkerület nagyváradi székhellyel. az 1948-ban történt 
kommunista hatalomátvétellel a közelmúlt történelmének egyik leg-
súlyosabb egyházüldözése vette kezdetét, 1948-ban minden egyházi 
tulajdont államosítottak. az 1989-es változások után a romániai re-
formátus egyház folyamatosan harcolt a szabad vallásgyakorlásért, hí-
vei vallási, emberi és közösségi jogaiért, valamint oktatási és szociális 
intézményeinek visszanyeréséért. egyházunk istentiszteleti helyeket, 
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diakóniai intézményeket és felekezeti oktatási intézményeket hozott 
létre. Minthogy valamennyi tagunk a magyar etnikai kisebbséghez tar-
tozik, a kisebbségek jogainak érvényesítése közvetlenül érint bennün-
ket. keresztyén iskoláink az anyanyelvi oktatás fellegvárai. 

sáRospAtAKI REfoRMátus KollégIuM 
zemplén

Sárospatak városa a honfoglalástól kezdődően jelentős tör-
ténelmi és kulturális szerepet töltött be annak a régiónak a 
fejlődésében, amellyel sorsa egybekapcsolódott. Ez a terü-
let a Felvidéket és kárpátalját, a Tiszántúlt és a partiumot, 

közelebbről Heves, Borsod, Gömör, Szepes, Sáros, Abaúj-Torna, ung, 
szabolcs, Zemplén megyéket, közvetlenül pedig a Hegyalja, Bodrog-
köz, Hegyköz tájegységeit jelentette. az elmúlt évszázadok alatt a 
sárospataki református kollégium a város és a régió életének meg-
határozó tényezőjévé vált. A magyar írók tollán – mint a klasszikus 
műveltség fellegvárát – „Bodrog-parti Athénnak” nevezik; Csokonai 
a „Múzsák székhelyének” mondja, s később, az angol nyelven meg-
szerezhető és érvényesíthető diplomájának köszönhetően érdemli ki 
a „magyar Cambridge” elnevezést. a pataki kollégium nagykönyvtá-
rának történetét az alapítástól, 1531-től számítják. Ez a könyvtár a 
kortársak szerint már az alapítást követő évszázadban „Magyaror-
szág és erdély leghíresebb könyvtára”. a kollégium intézményeinek 
csaknem 500 éves története során jelentős irat, nyomtatott és tár-
gyi anyag halmozódott fel. ezeket ma külön rendezve a könyvtár, az 
Adattár, a levéltár és a Múzeum őrzi és gyarapítja.

s

A renDezvény 
méDiatámogatója

www.mtva.hu
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VIZsolyI REfoRMátus EgyHáZKöZség 
aBaújviDék

A Hernád völgyét mint a Biblia szülőföldjét és a magyar refor-
máció bölcsőjét is számon tartjuk a magyar művelődéstörté-
netben. Ezen az ősi, talpalatnyi magyar földön reformátor és 
bibliafordító atyák küzdöttek hajdan Magyarország erkölcsi 

és hitbeli megújulásáért, a keresztény anyaszentegyház újjászer-
vezéséért, a magyar nyelv és nemzeti identitásunk megmentéséért. 
Ebben az időben szolgáltak hűségesen Károl(y)i gáspár, Thury-Far-
kas pál, Czeglédy jános, Benczédi istván gönci, szántói és vizsolyi 
lelkipásztorok, akik károli vezetése alatt a Bibliát magyar nyelvre 
ültették, és a rákócziak segítségével Mantskovit Bálint nyomdász 
kezei között a magyar Biblia ügyét sikerre vitték Vizsolyban, 1590-
ben. a vizsolyi templom és a Vizsolyi Biblia különleges érték. a vizso-
lyi református műemléktemplom hazánk egyik legősibb temploma. 
román kori apszisával és kora gótikus hajójával, valamint Árpád-kori 
freskóival hűen tanúskodik Magyarország ezeréves kereszténységé-
ről. Ez a hely Istennek szentelt hajlék, mely őrzi és egyszerre hirdeti 
magyarul isten igéjét. ugyanis itt találhatjuk a Vizsolyi Bibliát. az 
első teljes magyar Szentírás-kiadás, a vizsolyi Biblia történelmi em-
lékhelyeként zarándokaink itt lelhetik meg hitünk és nyelvünk tár-
gyiasult forrásait. 

nAgyKunságI REfoRMátus 
EgyHáZMEgyE nagykunság

a nagykunsági református egyházmegyét 19 anya-, 15 misz-
sziói és 10 szórványgyülekezet alkotja. nagytiszteletű Koncz 
Tibor esperes és Szentesi Lajos egyházmegyei gondnok veze-
tésével a lelkipásztorok – közöttük kimagasló a női szolgá-

lattevők száma ‒, valamint a világi tisztségviselők és a gyülekezetek 
a legnagyobb elhivatottsággal végzik az Istentől rendelt szolgála-
tot: az igének szavakkal, cselekedetekkel és hiteles élettel való hir-
detését.
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a Magyarországi református egyházon belül az egyik legnagyobb 
oktatási és nevelési intézményrendszer a nagykunságban található 
bő négy és fél ezer diákkal és több mint 400 dolgozóval. Általános is-
kolát tart fenn a karcagi, kisújszállási, kunhegyesi, mezőtúri, tiszafü-
redi, törökszentmiklósi és a túrkevei gyülekezet, illetve egyházkerü-
leti fenntartásban van még egy intézmény kunmadarason, a legtöbb 
intézmény óvodával is rendelkezik. református közép- és szakközép-
iskolai oktatás pedig Karcagon, Kisújszálláson és Mezőtúron folyik. 
öt gyülekezet, Abádszalók, Kunhegyes, Mezőtúr, Tiszaszentimre és 
Törökszentmiklós bentlakásos idősek otthonának fenntartásával, 
Kunmadaras pedig idősek nappali ellátásáról gondoskodva éli Isten 
kegyelméből az életét.

KöZépKoRI tEMploMoK útjA 
EgyEsülEt felső-tisza-viDék

a középkori Templomok útja egyesületet 2016-ban örökség-
védelmi és turisztikai szakemberek alapították a Felső-Ti-
sza-vidék kulturális, egyházi örökségének kutatása, helyre-
állításának segítése, turisztikai célú fejlesztése, népszerűsí-

tése érdekében. A Felső-Tisza-vidék a középkori templomok földje, 
középkori egyházi örökségben Magyarország egyik leggazdagabb vi-
déke, ahol a gótika és a reformáció rendkívül egyedi kulturális örök-
séget hagyott az utókorra. ezeket a látványos örökséghelyszíneket a 
2009-ben alapított Középkori templomok útja fűzi fel egy turisztikai 
útvonalra. 2017-ben a Felső-Tisza-vidék és a Középkori templomok 
útja elnyerte Magyarország legígéretesebb kulturális úti célja címet. 
a középkori Templomok útja egyesület alapcél szerinti feladata a 
Középkori templomok útja tematikus útvonal működtetése, fejlesz-
tésének segítése, népszerűsítése. Főbb céljaink közé tartozik tudo-
mányos kutatói tevékenység folytatása, ismeretterjesztés, tudomá-
nyos, művészeti rendezvények, kiállítások szervezése, örökségtúra 
útvonalak kialakítása, túraszervezés, utazásszervezés, a hazai és 
határon túli kulturális örökség védelmének segítése. 

k
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Hálaadó istentisztelet 
a Magyar Református Egység napja alkalmából 

egyesített Református kórus éneke
Vajda jános: Siess, keresztyén lelki jót hallani…

apostoli köszöntés

Gyülekezeti ének
„Tebenned bíztunk, eleitől fogva…” – 90. zsoltár 1. verse

Tebenned bíztunk eleitől fogva,
uram, téged tartottunk hajlékunknak!
Mikor még semmi hegyek nem voltanak,
Hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva,
Te voltál és te vagy, erős Isten,
és te megmaradsz minden időben.

isten rendelése

Bűnvallás – Kegyelemhirdetés

Gyülekezeti ének
„Adjatok hálát az Istennek…” – 105. zsoltár 1–2. verse

adjatok hálát az istennek, imádkozzatok szent nevének! 
Hirdessétek dicséretét és minden jótéteményét! 
Beszéljétek a nép előtt nagy csudáit, melyeket tött!  

néki vígan énekeljetek, sok csuda dolgát dicsérjétek! 
Magasztaljátok szent nevét, Kik szívből félitek őtet! 
örvendjen azoknak szívek, kik az úrról emlékeznek!

előfohász

lekció
Zsolt 23. rész, Mk 1,32-39 versei

imádság 

gyülekezeti ének
„Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám…” ré 463,1 
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Isten élő lelke, jöjj, Áldva szállj le rám,
égi lángod járja át szívem és a szám!
oldj fel, küldj el, Tölts el tűzzel!
Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám!

textus 

igehirdetés

utóima

Mi atyánk… 

Meghívás az úrasztalához 

egyesített Református kórus éneke
Vajda jános: Mi Atyánk, ó kegyes Isten…

Úrvacsora – Úrvacsorai közösség a tér különböző pontjain

úrVaCsora aLaTTi gyÜLekeZeTi énekek:

Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz… ré 457

Ó, Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz,
Bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz.
Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a név, a jel:
Ó, szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell.

Ó, Jézus, most kopogtatsz, sebhelyes még a kéz;
könnymarta kedves arcod oly búsan intve néz.
Ó, áldott, drága jóság, mely ennyit tűrve vár!
Ó, bűnök szörnyű bűne, mely téged így kizár!

Ó, Jézus, szólsz, s a szívhez a szó szelíden ér:
„Így bánsz velem? - teérted hullt testemből a vér!
Bús szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már.
jöjj, jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár.”

Az Isten Bárányára… ré 459

Az Isten Bárányára letészem bűnöm én,
és lelkem béke várja ott a kereszt tövén.
a szívem mindenestül az úr elé viszem,
Megtisztul minden szennytül a jézus vériben,
a jézus vériben.
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Megtörve és üresen adom magam neki,
Hogy újjá ő teremtsen,
Az űrt ő töltse ki. Minden gondom, keservem
Az úrnak átadom, Ő hordja minden terhem,
eltörli bánatom, eltörli bánatom. 

örök kőszálra állva A lelkem megpihen; 
nyugszom atyám házába’ jézus kegyelmiben.
Az ő nevét imádom Most mindenek felett;
jézus az én királyom, imámra felelet, 
imámra felelet.  

Szeretnék lenni, mint ő, Alázatos, szelíd, 
Követni híven, mint ő, Atyám parancsait. 
szeretnék lakni nála, Hol mennyei sereg
Dicső harmóniába’ örök imát rebeg, 
örök imát rebeg.

Rád tekint már hitem… ré 466

rád tekint már hitem, Megváltóm, istenem, a golgotán:
Halld könyörgésemet, és vedd el vétkemet;
Mostantól hadd legyek Tied csupán.

szívemet töltse be kegyelmed ereje Buzgósággal!
Meghaltál érettem; add: szívem s életem
Teérted éghessen, Forró lánggal!

Ha elfog útamon Félelem s fájdalom: Fogd kezemet!
Derítsd fel éjemet, Szárítsd fel könnyemet:
Tévelygésben ne hagyd én lelkemet!  

éltem ha fogyva-fogy, és a halál ahogy jön már felém:
Megváltóm, ments te meg Kétségtől engemet,
nálad hogy üdvömet Meglássam én.

Mily jó, ha bűntől már szabad… ré 467

Mily jó, ha bűntől már szabad, Az úr szolgája vagy;
A bűn szolgája gyáva rab, A Krisztusé szabad.

A bűn sötétben tévelyeg és bajba dönt vakon;
De Krisztus kézen fog s vezet világos utakon.
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A bűnben kín van s gyűlölet, Mi mást, más minket öl;
öröm köt egybe s szeretet Az úr szívén belől.

Már szolgád lettem, jézusom, ki értem áldozál;
Más uram nincsen, jól tudom, Mert bűnből kihozál.

Légy áldott, krisztusom, te nagy! Hadd adjam át szívem:
Vedd szívesen, hogy hol te vagy, e szív is ott legyen.

Ki Istenének átad mindent… ré 274

ki istenének átad mindent, Bizalmát csak beléveti,
Azt csudaképpen őrzi itt lent, Ínség, baj közt is élteti.
ki mindent szent kezébe tett, az nem fövényre épített.

a súlyos gondok mit használnak, a sóhaj, sok jajszó mit ér,
Ha sebeink még jobban fájnak s mindennap kínunk visszatér?
Így terhünk egyre súlyosabb, Ha lelkünk búnak helyet ad.

Csak légy egy kissé áldott csendben: Magadban békességre lelsz,
az úr rendelte kegyelemben örök, bölcs célnak megfelelsz.
ki elválasztá életünk, jól tudja, hogy mi kell nekünk.

zengj hát az úrnak s járd az utat, Mit épen néked Ő adott;
A mennyből gazdag áldást juttat S majd Jézus ád szép, új napot.
ki Benne bízik és remél, az mindörökké Véle él. 

Mindig velem, Uram, mindig velem

Mindig velem, uram, mindig velem,
Még ha nem láthat is gyarló szemem.
azért ez énekem: velem van istenem,
Velem van istenem, mindig velem!

Megmondtad-é, uram híveidnek,
Hogy szentlelked fog majd lakni bennek?
Templomoddá engem tégy hát, és légy velem,
Tégy hát, és légy velem, mindig velem!

Veled megfeszített, új életben
élek most, nem, nem én, Te élsz bennem.
Hit által élek már, mert jézus velem jár,
Mert jézus velem jár, énvelem jár.
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kétségem, félelmem s bánatimban,
Tudom, bizton vagyok karjaidban.
nappal s bús éjjelen az úr mindig velem,
az úr mindig velem, mindig velem.

járjak bár a halál sötét völgyén
Velem vagy ott is hát, mit féljek én.
vessződ meg véd engem, velem vagy Istenem,
Velem vagy istenem, mindig velem!

Majd ha otthon leszek megláthatom
Bűn, bú, halál hol már nem árthatnak
ezt zengem szüntelen: Velem az úr velem,
Velem az úr velem, mindig velem.

Az Úr énnékem őriző pásztorom… ré 23

Az úr énnékem őriző pásztorom,
azért semmiben meg nem fogyatkozom.
Gyönyörű szép mezőn engemet éltet,
és szép kies folyóvízre legeltet;
Lelkemet megnyugtatja szent nevében,
és vezérl engem igaz ösvényében.

Ha a halál árnyékában járnék is,
De nem félnék még ő sötét völgyén is, 
Mert mindenütt te jelen vagy énvelem,
vessződ és botod megvigasztal engem,
és nekem az én ellenségim ellen
Asztalt készítesz, eledelt adsz bőven.

az én fejemet megkened olajjal,
és engemet itatsz teljes pohárral;
jóvoltod, kegyességed körülvészen
és követ engem egész életemben.
az úr énnékem megengedi nyilván,
Hogy mind éltiglen lakjam ő házában.
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Isten szívén megpihenve… ré 395

isten szívén megpihenve Forrjon szívünk egybe hát,
Hitünk karja úgy ölelje édes Megváltónkat át!
Ő fejünk, mi néki tagja, Ő a fény, mi színei;
Mi cselédek, ő a gazda, Ő miénk, övéi mi.

szeretetben összeforrva, egy közös test tagjai,
Tudjuk egymásért harcolva, Ha kell, vérünk ontani.
úgy szerette földi nyáját s halt meg értünk jó urunk;
Fájna néki, látva minket, Hogy szeretni nem tudunk.

nevelj minket egyességre, Mint atyáddal egy te vagy,
Míg eggyé lesz benned végre Minden szív az ég alatt; 
Míg szentlelked tiszta fénye Lesz csak fényünk és napunk, 
s a világ meglátja végre, Hogy tanítványid vagyunk.

Az egyháznak a Jézus a fundamentuma… ré 392

az egyháznak a jézus a fundámentoma,
a szent igére épült fel lelki temploma.
leszállt a mennyből hívni és eljegyezni őt,
Megváltva drága vérén a váltságban hívőt.

Kihívott minden népből Egy lelki népet itt,
kit egy úr, egy keresztség és egy hit egyesít. 
Csak egy nevet magasztal, Csak egy cél vonja őt,
és egy terített asztal Ád néki új erőt. 

a világ fejedelme Feltámad ellene,
Vagy hamis tudománytól gyaláztatik neve,
s míg egykor felderül majd az úrnak hajnala,
Csak virrasztói kérdik: „Meddig az éjszaka?”

sok bajban, küzdelemben Meghajszolt, megvetett,
De szent megújulásért és békéért eped,
Míg látomása egykor Dicsőn teljesül
S a győzedelmes egyház urával egyesül.

a három-egy istennel Már itt a földön egy
s az üdvözült sereggel egy nép és egy sereg.
Ó, mily áldott reménység: Ha itt időnk lejár,
Te boldog szenteiddel Fenn nálad béke vár!
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Csak vezess, Uram végig és fogd kezem… ré 462

Csak vezess, uram, végig, és fogd kezem,
Míg boldogan a célhoz elérkezem,
Mert nélküled az én erőm oly kevés,
De hol te jársz előttem, nincs rettegés.
szent irgalmaddal szívemet födjed bé, 
Tedd örömben és bánatban csöndessé
Hogy hadd pihenjen lábadnál gyermeked,
ki szemlehunyva téged híven követ.
Ha gyarlóságom meg nem is érzené:
a vak homályból te mutatsz ég felé;
Csak vezess, uram, végig, és fogd kezem,
Míg boldogan a célhoz elérkezem.

Úr lesz a Jézus mindenütt… ré 398

úr lesz a jézus mindenütt, Hol csak a napnak fénye süt,
úr lesz a messze tengerig, Hol a hold nem fogy s nem telik.
Őneki mondjunk hő imát, Díszítsük azzal homlokát,
jó illat légyen szent neve, Minden napon dicsérete.
országok, népek és nyelvek, Ő dicsőségét zengjétek,
gyermekek hangja hirdesse: Áldott a jézus szent neve!
Ő királysága bő áldás, ott van a felszabadulás,
Fáradtak ott megnyugszanak, Ínségesek megáldatnak.
Minden teremtés dicsérje, a király krisztust tisztelje; 
angyali ének zengjen fenn, s mind e föld mondja rá: Ámen.

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Mindenható Isten ré 488

szent vagy, szent vagy, szent vagy, Mindenható isten,
énekünk jó reggel száll hozzád szívesen.
szent vagy, szent vagy, szent vagy, Végtelen kegyelem,
Három személyben áldott egy isten!
szent vagy, szent vagy, szent vagy, kit a szentek áldnak,
Koronájukat letészik te előtted; 
angyali seregek térdelve imádnak,
ki voltál, vagy s nem érsz soha véget.
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szent vagy, szent vagy, szent vagy,
Földi köd bár elfed, és bűnös szem nem látja dicsőségedet,
Csak te vagy szent, isten, és senki kívüled:
Teljes hatalmú szentség, szeretet!
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, nagy és erős Isten;
Minden műved dicsér az ég-, föld- s tengeren!
szent vagy, szent vagy, szent vagy, áldott, véghetetlen:
Három személyben egy áldott isten!

Az úrvacsora lezárása

hálaadó imádság 
adakozás meghirdetése 
Adományainkkal a Kárpátalján működő nagydobronyi Irgalmas 
samaritánus gyermekotthon szolgálatát támogatjuk.

himnusz

Gyülekezeti ének ré 134
úrnak szolgái mindnyájan, Áldjátok az urat vígan,  
Kik az ő házában éjjel vigyázván, vagytok hűséggel.  
Felemelvén kezeteket, Dicsérjétek Istenteket,  
Szívből néki hálát adván, Őt áldjátok minduntalan!  
Megáldjon téged az isten a sionról kegyelmesen,  
ki teremtette az eget, a földet és mindeneket! 

Áldás 
egyesített Református kórus éneke
Vajda jános: Új világosság jelenék… 
Köszönetnyilvánítás, hirdetés
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hasznos tudnivalók
 utazás az egységNaPra

Mindenkit arra kérünk, hogy vonattal vagy autóbusszal közelítse meg a 
találkozó helyszínét, ha teheti!

 Érkezés busszal
a Tisza István utcán mindkét irányban lesznek ideiglenes buszmegállók 
kialakítva reggel héttől este tízig. A rendezvény ideje alatt a buszok térí-
tésmentesen parkolhatnak a Főnix Csarnok mellett (4028 Debrecen, Kas-
sai út 28.) és a Kassai úti Campus területén (4028 Debrecen, Kassai út 26.)

 Érkezés személygépkocsival
a belvárosban két nagy parkolóban (4026 Debrecen, Bethlen utca 20–26. 
és 4025 Debrecen, Széchenyi utca 14.) lesz lehetőség térítésmentes par-
kolásra a nap során. ennek a két parkolónak a telítettségét online fe-
lületeinken követhetik majd (ttre.hu, www.facebook.com/tiszantulirefor-
matusegyhazkerulet). kisbusszal a Dóczy Gimnázium (kossuth utca 34.) 
udvarára lehet beállni a Sumen utca felőli bejáratnál.

 étKezés az egységNaPoN

az ide érkezőket a kossuth téren és a kollégium udvarán is várják büfék, 
továbbá Debrecen belvárosában több helyen lehet ebédelni. jó lehetősé-
get kínál a Barabás étterem, ajánlatuk itt olvasható:

A Barabás Étterem ajánlata előrendeléssel, 1000 Ft/adag
Bakonyi sertésragu, főtt tészta, savanyúság, kenyér
rántott csirkemell, párolt rizs, savanyúság, kenyér
sült csirkecomb, párolt rizs, savanyúság, kenyér

a Magyar református 
egység napja Magyarország 
kormánya támogatásával 
valósul meg.
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Én és az 
én házam népe
A családi élethez. 500 Ft

Igazgyöngy
Nőknek. 600 Ft

Nyilak az erős 
kezében
Fiataloknak. 700 Ft

Hármas fonál
A házasságról. 800 Ft

Biblia magyarázó  
jegyzetekkel

Revideált új fordítás 
(RÚF 2014)

keménytáblás: 9900 Ft
aranyozott, 

bőrkötés: 15000 Ft

telefon: 
06 1 209-3033

online megrendelés: 
www.kalvinkiado.hu

e-mail: 
info@bibliatarsulat.hu

Magyar Bibliatársulat
www.bibliatarsulat.hu •  www.facebook.com/bibliajarat

Bibliai szövegválogatások

Bibli á ó

A Magyar Bibliatársulat Alapítvány 70 éve végzi 
a magyar nyelvű Szentírás fordítási és szöveggondozási 
munkáit.  Kiadja és terjeszti a Károli (rev. 1908) és a protes-
táns új fordítású Bibliákat  (RÚF 2014), szövegválogatásokat 
és a Biblia jobb megértését segítő kiadványokat, népsze-
rűsíti a Szentírást itthon és az egész Kárpát-medencében. 
Évről évre adománygyűjtő akciókat hirdet és bibliaosztáso-
kat szervez meghatározott célcsoportok számára.  A Biblia-
társulat tagja a Bibliatársulatok Világszövetségének (United 
Bible Societies).



A református 
könyvesbolt

karakTer 1517 
KönyvESBolT éS KÁvézÓ
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