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10 órakor

ISTENTISZTELETI REND:
Orgonazene                                                      Dr. Karasszon Dezső orgonaművész
Köszöntés A GYÜLEKEZET ÁLL                                    Szakács György lelkész
Fennálló ének 

Keresztelés
Főének A GYÜLEKEZET ÜL 
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3.
Szent a Szentlélek, Ki az Atyával Egy 
és a Fiúval,

 

Aki vigasztal És tanít minket Az örök 
életre
4.
Szentség, dicsőség, Légyen tisztesség A
Szentháromságnak,

 

Ki uralkodik egy Istenségben Most és 
mindörökké

3.
Aki lelkedet kegyesen táplálja, 
Ami kell szádnak, bőséggel megadja; 
Mint a sast, megifjít és megújít. 
És akik méltatlanságot szenvednek, 
Tőle kegyesen azok megmentetnek, 
Hozzájuk nyújtja az ő jókedvit
4.
Ő utait megmutatá Mózesnek,
Azonképpen az Izrael népének
Megjelenté nagy csudadolgait
Mert ő irgalmas kegyes és kegyelmes
Nagytürhető, jó hű és engedelmes
Haraggal nem terheli szolgáit.
5.
És hogyha bűnünkkel ő megbántatik
Néha kegyelme tőlünk megvonatik
De nem haragszik reánk örökké
És nem mindenkor perel Ő mivelünk
Nem büntet a mi bűnünk szerint 
bennünk
Oly hajlandó Ő a kegyelemre.
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Lekció: 2 Korintus 13,11-13                                                             Derecskei János Presbiter
Imádság A GYÜLEKEZET ÁLL                           
Igehirdetés előtti ének 

Textus: János 16,12-15                                Igehirdetés                        Szakács György lelkész
Igehirdetés után orgonamű, Jubiláló házasok megáldása, Imádság, Mi Atyánk, Áldás
Záró ének 

Kapható a  Közösség Magazin új  száma,  melynek témája a  Barátság.  Megvásárolható  a
kijáratoknál.

A mai  perselypénz  Egyházmegyei  Közgyűlés  döntése  alapján minden  gyülekezet  által  a
kokadi egyházközségnek lesz felajánlva.

Ma 17 órától Reformáció korabeli énekes istentisztelet lesz a Kistemplomban.
Június 21-én 18 órától Jótékonysági Parókiakoncert és középkori hangulatú borvacsora lesz

a Széchenyi 4. sz udvarán. Zenél a Bordó Sárkány Régizene Rend, lakoma: Erdei gombaleves
cipóban,  Főtt  marhahús gyömbérmártással,  Sült  csülök káposztás  bélessel,  és  fűszeres  borban
párolt leveles tésztában sült körte. A vacsorához a St. Andrea Szőlőbirtok és Pincészet Egerszalók
borait kínáljuk, amelyeket bemutat Dr. Lőrincz György borász. Támogatójegy 20.000 Ft, amely a
Kistemplom felújítását segíti.  15 főt tudunk még fogadni.  Jelentkezni kedd estig lehet Szakács
Györgynél.

Június 23-án vasárnap lesz Egyházközségünk gondnok választó egyházközségi közgyűlése a
10  órai  istentisztelethez  kapcsolódóan.  A  gondnokválasztáson  azok  az  egyháztagjaink
szavazhatnak,  akik  szerepelnek  egyházközségünk  2019-es  Választói  Névjegyzékében.  A
névjegyzék  Egyházunk  törvényei  szerint  azokat  a  testvéreinket  tartalmazza,  akik  konfirmált,
regisztrált egyháztagok és az utolsó 3 évben az éves egyházfenntartói járulékot befizették. A jövő

4.
Gerjessz világot elménkben,
Önts szeretetet szívünkben,

 

Erősíts minket hitünkben 
És nagy erőtlenségünkben
5.
Adj nékünk teljes örömet,
Idvességhozó kegyelmet;

 

Köztünk minden gyűlölséget
Ronts el, és adj egyességet

373

2.
Ó vonj, Atyám, Fiadhoz engem, 
Hogy szent Fiad is hozzád 
elvigyen;

 

S mig jóvoltodat áldva zengem, 
Keblem Szentlelked hajléka 
legyen;

 

Add békességed ízét érzeni és 
dicséreted vigan zengeni

228



heti  istentiszteleten  érkezésükkor  megkapják  a  szavazólapokat,  amelyek  tartalmazni  fogják  a
gondnok jelölteket. Gondnok jelölt az a presbiter lehet, aki legalább 3 éves presbiteri szolgálattal
bír,  illetve a jelölést elfogadta. A gondnokválasztó és szavazatszámláló bizottságunk a jövő hét
során keresi  majd  meg az eddigi  jelöltjeinket,  hogy nyilatkozzanak,  vállalják-e  a  jelöltséget  a
gondnok  választásra.  Akik  vállalják,  ők  alkotják  majd  a  végleges  jelölteket.  Az  alábbi
presbiterektől kér majd nyilatkozatot a bizottság: Balazsi Sándor, Deák Csaba, Dombi Géza, Kiss
Árpádné, Kovács Csaba, Markó János, Mile János, Tompa Ferenc. 

Június 23-án vasárnap 17 órakor a Debreceni Egyetem Monteverdi Kórusa jótékonysági
koncertet  ad  a  Kistemplom  felújításáért.  A  belépés  díjtalan,  adományokat  perselyben  lehet
elhelyezni.

Június 24-28 között lesz Berekfürdőn gyülekezetünk hittanos és ifjúsági tábora, 3. osztályos
kortól várjuk a gyermekek jelentkezését, egyben a gimnazista korosztálynak külön program lesz a
táborban. Résztvételi díj 17.000 Ft.

Legalább  3  évet  presbiterként  szolgáltak  2017-es  bemutatkozása,  amely  az  akkori
presbiterválasztásra  íródott.  Közülük  azok  lesznek  gondnok  jelöltek,  akik  vállalják  a
jelöltséget. 
Balazsi Sándor

Balazsi Sándor vagyok, 54 éves. Kárpátalján református családban
születtem.  1995  óta  élünk  Debrecenben  feleségemmel  és  két
gyermekünkkel.  Mindkét  gyermekünk  a  Református
Gimnáziumban  tanult.  Jómagam  a  Debreceni  Református
Kollégium  Gimnáziumában  dolgozom  gondnoki  beosztásban.
Egyházközségünk  tagja  2007  óta  vagyok  családommal  együtt.  A
gyülekezet  presbitériumában  2009-től  pótpresbiteri,  aztán
presbiteri  tisztséget  töltök  be.  Bízom  benne,  hogy  Isten  ad  elég
erőt, hogy ezt a szolgálatot legjobb tudásom és képességem szerint

becsülettel végezzem. Munkámra Isten áldását kérem.
Deák Csaba

1941-ben  születtem  Petneházán.  Házasságban  élek,  nyugdíjas
villamos  üzemmérnök  vagyok.  1983.  év  óta  járok  a  Kistemplomi
gyülekezetünkbe,  1992.  év  óta  folyamatosan  a  presbitériumunk
tagja  is  vagyok.  Isten  iránti  hálám  és  hűségem  kifejezéseként
szeretnék  szolgálni  az  Ő  dicsőségére  és  gyülekezetünk  javára,
szavakkal  és  cselekedetekkel,  kinyilvánított  életvitellel.  Presbiteri
jelölésemben  a  Mindenható  útmutatását  látom.  Tehetségem  és
képességeim  szerint  igyekszem,  hogy  lelkipásztorainknak  és  a
gyülekezetnek a segítségére legyek. Hiszem, hogy a szolgálat igazi

alkalom az Úristennel való találkozásra, az Ő akarata szerint.
Dombi Géza Zsigmond

Debrecenben  születtem  1955.  április  23-án.  Egyedülálló  vagyok.
Gimnáziumi tanárként dolgozom, a vizuális kultúra nagyköveteként.
A Debrecen Kistemplomi -Ispotályi Református Egyházközséghez, az
Úr  1999.  évében  –  ismeretlenül  –  csatlakoztam.  A  presbiteri
szolgálattal,  az Úr Szentlelke ereje által,  a gyülekezeti  élet  lelki  és
gazdasági  dolgait  kívántam  segíteni.  A  következő  presbiteri
ciklusban  is  Jézus-követő  és  írástudó presbiter  szeretnék  lenni.  A
presbiteri  „jó  gyakorlatomat”  szeretném  a  következő  ciklusban
továbbfejleszteni! „Uram, legyen meg a Te akaratod!”

Kiss Árpádné
Kiss Árpádné Veres Katalin vagyok, Nyírbátorban születtem egy 6 gyermekes családban elsőként,
így korán megtanultam az egymásért való felelősség felvállalását. Nyírbátorban konfirmáltam, es
ott is érettségiztem. Még azon a nyáron feleségül mentem Kiss Árpádhoz,  aki faipari technikus



volt.  Két  gyermekünk  született  Katalin  es  Csaba.  1988-ban  a  könyvelői
munkát cseréltem fel református palástok készítésére, amit a mai napig is
művelek. 2001-ben költöztem Debrecenbe, és a Nagytemplomi Gyülekezet
tagja lettem. Pár év elteltével rájöttem, hogy egy ilyen nagy gyülekezetben
nehéz  kapcsolatokat  teremteni.  A Kistemplomban mind a  három lelkészt
ismertem, és mint egy kisebb gyülekezetben családiasabb a légkör is.  Így
lettem  a  Kistemplomi  Gyülekezet  tagja.  Az  előző  presbiteri  ciklusban  a
gyülekezet bizalmából lettem presbiter. Sok nehézség után, remélem, Isten
segítségével  a  gyülekezet  építésére  és  az  emberi  kapcsolatok

megerősítésére tudjuk fordítani az energiáinkat. A Kistemplomban megtaláltam a lelki hajlékomat,
és szeretném, ha mások is megtalálhatnák.
Kovács Csaba István

1943-ban  születtem  Debrecenben,  és  a  Kistemplomban  kereszteltek.
Később  az  Ispotályi  Egyházközséghez  kötődtünk,  itt  is  konfirmáltak.
Nyugdíjas vagyok, nőtlen, részfoglalkozásban ma is dolgozom tanárként és
idegenvezetőként. Örömmel fogadtam a presbiterségre szóló ajánlásokat.
Szívesen  vállalom,  mert  már  van  benne  gyakorlatom,  valamint
nyugdíjasként több idővel – és talán élettapasztalattal is – rendelkezem,
mint a munkaviszonyban lévő fiatalok.

Markó János
Nevem:  Markó  János  1977.  április  20-án  születtem  Debrecenben.  Foglakozásomat  tekintve

autóbuszvezető vagyok Debrecen helyi járatain Feleségemmel, Anitával
valamint egyedüli gyermekünkkel, Mátéval 2009-től kezdtünk el járni a
Kistemplomi gyülekezetbe.  Az eltelt  időszak alatt  sok olyan esemény
bekövetkezett  az  életünkben,  melyeket  e-pár  sorban  nehéz  lenne
összefoglalni. Röviden csak annyit, hogy az Úr soha nem hagyott minket
cserben.  /Zsolt:66.-9.  Ő  tartott  életben  bennünket,  és  nem  engedte,
hogy  lábunk  inogjon./  Köszönöm  a  gyülekezet  megtisztelő  bizalmát
azzal,  hogy  jelölt  a  presbiteri  tisztségre.  Remélem,  az  előttünk  álló
időszakban sikerül a gyülekezet épülését szolgálni presbitertársaimmal

együtt.
Mile János 
1939. szeptember 29-én születtem, 78 éves vagyok, nős, nyugdíjas szabó. 1998 óta tartozom a

gyülekezethez, 12 évig voltam presbiter. Amíg az erőm és lehetőségem
engedi, tovább is szeretném szolgálni a Kistemplomi Egyházközséget.

Tompa Ferenc
1957. július 16-án születtem. Özvegy, okleveles gépészmérnök vagyok.

1984 óta tartozom a Kistemplomi egyházközséghez, 2006 óta presbiterként is. Mindkét fiunk itt
konfirmált.  Az  Úr  Isten  dicsőségére  és  az  egyházközség  javára
szeretnék szolgálni a jövőben is presbiterként.


