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Támogassuk a nehéz 
körülmények között élő 
Kárpát-medencei diákok 
iskolakezdését!

Magyar Református Szeretetszolgálat • 1146 Budapest, Hungária krt. 200.
Telefon: +36 1 273-0449 • Honlap: www.jobbadni.hu
Legfrissebb híreinket kövesse facebook-oldalunkon: www.facebook.com/MRSZeretetszolgalat

◉ használt, de még 
 jó állapotban lévő 
 iskolatáska
◉ füzet
◉ íróeszköz
◉ tolltartó
◉ zsírkréta
◉ vízfesték
◉ tempera
◉ vonalzó

Amivel segíthet:

Segítsünk 
iskolatáskával!
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Áldás, békesség! 
Isten hozta a Református 
Egység Fesztiválon!

Hálát adni és örvendezni jöttünk. Istennek adunk hálát 
az öt évvel ezelőtt itt, Debrecenben, a közös alkotmány 
aláírásával létrejött Magyar Református Egyházban 
megélt egységért és az egyre gyarapodó közös szolgá-
lati lehetőségekért. Ünnepelünk és örvendezünk, mert 
ebben a megélt egységben megtapasztalhatjuk Isten tö-
rődését, békességét. Ez a nap azt a célt szolgálja, hogy 
a Kárpát-medencéből és a diaszpórából érkező magyar 
reformátusok és érdeklődők találkozhassanak, és sze-
mélyes beszélgetésekben, a közösen átélt élményeken 
keresztül még közelebb kerüljenek egymáshoz. Ez a nap 
a Magyar Reformátusok Hetedik Világtalálkozójának 
kiemelt nagy rendezvénye is egyben. Köszönjük Deb-
recennek – a református közösségnek és a városnak –, 
hogy ismét befogad bennünket. 
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A programfüzet segít abban, hogy áttekinthessük a nap 
eseményeit és megismerjük azokat a közreműködőket, 
akik különböző református közösségekből érkezve gazda-
gítják a programot és bemutatják sokszínűségünket. 

Feltétlenül számítunk bekapcsolódására a 15.30-kor kez-
dődő úrvacsorás hálaadó istentiszteleten a Nagytemplom 
előtt!

„Legyenek láthatóvá tetteid” – szól a világtalálkozó és a 
fesztivál jelmondata. A mai nap programjaival, esemé-
nyeivel, de találkozásunk, közösségünk egészével is ezt 
a 90. zsoltárból választott jelmondatot szeretnénk meg-
mutatni és megélni. Örülünk, hogy ezt Önnel együtt te-
hetjük.

Isten áldása legyen a Református Egység Fesztiválon és a 
világ bármely részén élő magyar reformátusság szolgála-
tán!

Debrecen, 2014. május 24.

a szervezők



DEBRECENI NYÁRI SZÍNHÁZI ESTÉK

2014. június 17. - szeptember 20. 20. évad
Új helyszín

Június 17. (esőnap június 18.) 20:30 
Topolcsányi Laura:
CSAKAZÉRTIS SZERELEM
Zenés színdarab az Első Emelet együttes dalaival – 
a Turay Ida Színház előadása

Június 23-24. (esőnap június 25.) 20:30
Robert Thomas:
NYOLC NŐ
Bűnügyi komédia – 
a Játékszín előadása

Június 21. (esőnap június 22.) 20:30 
Vaszary Gábor:
KLOTILD NÉNI
Bohózat három részben –
a Karinthy Színház előadása

Június 26. (esőnap június 27.) 20:30 
Marc Camoletti:
FRANCIA NÉGYES
Vígjáték két részben –
a Gergely Theáter előadása
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Bővebb információ: www.debreceniszabadteri.hu I www.fonixinfo.hu
Jegyek kaphatók: Kölcsey Központ, Apolló mozi, Főnix Csarnok, Tourinform, Interticket hálózat
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A fesztivál központi eseményei

10.00

14.45

15.25

15.30 

18.00
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Megnyitó (Nagyszínpad)
köszöntők | táncbemutató | visszatekintés a magyar refor-
mátus egység elmúlt öt évére

Közösségi és kulturális programok (több helyszínen)
Nagyszínpad | Kisszínpad | Gyerekkert | Nagytemplom | 
Kistemplom | Református Kollégium

Egyházi bemutatkozások (Nagytemplom előtti tér)
Életút | Lehetőségek piaca

Közös éneklés (Nagytemplom előtti tér)
gyülekező, énekes félóra, készülés az istentiszteletre

A Kárpát-medencei kátéismereti verseny 
eredményhirdetése (Nagyszínpad)

Hálaadó istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
(a Nagytemplom előtti téren)

Mészáros János Elek koncertje (Nagyszínpad)
a 2012. évi Csillag születik győztese

Légy jó mindhalálig (Nagyszínpad)
musical a kolozsvári református fiatalok előadásában

Programok
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Lilli és a hihetetlen visszatérés (gyermekmusical)
Lilli, a nyolcéves kislány nem hiszi el, hogy Jézus feltámadt. 
Találkozik Samuellóval, aki csodálatos időutazásra hívja, 
hogy a saját szemével láthassa meg, mi történt majd 2000 
évvel ezelőtt. Birgit és Hannes Minichmayer darabját a Pápai 
Református Egyházközség hittanosai és a Pápai Református 
Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola táncosai adják 
elő. Rendező: ifj. Márkus Mihály

A táncos bárány (a nagyváradi Csillagocskák 
Néptáncegyüttes műsora)
A több mint egy évtizedes hagyományra visszatekintő 
Csillagocska Néptáncegyüttes és Gyermektáncház fő cél-
kitűzése, hogy felhívja a figyelmet a feledésbe merülő népi 
értékekre, valamint a közösség és a hit megtartó erejére.  
A Benedek Árpád zene- és táncpedagógus vezetésével mű-
ködő néptáncegyüttes több mint száz gyermeket és fiatalt 
számlál. Ez alkalommal a Benedek Elek meséje alapján elké-
szült táncjáték kerül bemutatásra, amely a felcsíki, Küküllő 
menti és vajdaszentiványi táncok szépségét és színes figura-
világát viszi színpadra.

11.00

12.30 

Közösségi és kulturális programok

NagyszíNPad
(a Nagytemplom előtt)



Református Egység Fesztivál 
Debrecen, 2014. május 24.

9

13.45

14.45

15.25

15.30

18.00

A Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú 
Művészeti Iskola fúvósai (Dédestapolcsány)
A Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti 
Iskola fúvószenekara öt éve működik a felsőzsolcai tagintéz-
ményben. Az ifjúsági zenekar tagjai tíz-húsz éves korú zeneis-
kolás növendékek. 2012-ben országos fúvószenekari minő-
sítésen arany és ezüst minősítést nyertek el két különböző 
kategóriában. Az együttes komoly- és könnyűzenei átiratokat 
és feldolgozásokat ad elő Molnár Attila karnagy vezetésével.

Közös éneklés 
Gyülekező énekes félóra, készülődés az istentiszteletre kórus-
művekkel és a közönség megénekeltetésével. Közreműködik a 
fesztivál egyesített kórusa Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagy 
vezetésével. A részletes program a programfüzet 30. oldalán 
található.

A Kárpát-medencei kátéismereti verseny 
eredményhirdetése

Hálaadó istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
Az istentisztelet liturgiája az énekek szövegével a programfü-
zet 34. oldalán található.

Mészáros János Elek koncertje
Mészáros János Elek református presbiter és a 2012. évi Csil-
lag születik győztese. Győzelme kihirdetésekor Pál apostolt 
idézte: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégez-
tem, a hitet megtartottam” (2Tim 4,7). Ezúttal vegyes műfajú 
énekeket énekel, a helyszínen CD-vásárlásra is lesz lehetőség.

NagyszíNPad
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NagyszíNPad – KisszíNPad

Légy jó mindhalálig (musical)
Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regénye alapján – 
melynek főszereplője, Nyilas Misi, a Debreceni Református 
Kollégium diákja – született meg Miklós Tibor és Kocsák Ti-
bor musicalje. Ennek egy rövidített változatát viszi színpadra 
a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség ifjúsági cso-
portja Tussay Szilárd koreográfiájával.

19.00

Amaro Del-koncert
Az Amaro Del zenekar 1999-ben alakult, neve jelentése „a mi 
Istenünk”. A csapatot cigány emberek alkotják, akik egyben 
meggyőződéses keresztények is. A zenekar tagjai Munkácson 
laknak, de sokat utaznak Magyarországra, turnéik során fel-
léptek már Ukrajnában, Angliában, Norvégiában, Romániá-
ban, Németországban, Hollandiában és Lengyelországban 
is. Az Amaro Del zenekar célja kettős: egyrészt feladatának 
érzi a keresztény kultúra és üzenet terjesztését (kiemelten a 
cigányság köreiben, de természetesen máshol is), másrészt 
szeretné a magyarság és cigányság közti párbeszédet szorgal-
mazni, illetve javítani.

10.45

KisszíNPad
(a Déri Múzeum előtt)
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Az út (színdarab a MÁON Szeretetotthon lakóinak 
előadásában)
A MÁON héber szó, jelentése: menedék. A MÁ ON Reformá-
tus Szeretetotthon a Tiszáninneni Református Egyházkerü-
let fenntartásában működik 2001 óta. Középsúlyos értelmi 
sérült gondozottak ellátását végzik teljes körű bentlakásos 
ellátás és nappali elhelyezés (napközi otthon) keretein belül. 
A színdarabot előadó Magvető drámacsoport az intézmény 
lakóiból áll, több bibliai történetet is feldolgoztak, olyan tör-
téneteket, amelyek a szeretetről, az elfogadásról szólnak.

A Kisgéresi Református Női Énekkar és a Szőlőfürt 
Citerazenekar műsora
A Kisgéresi Református Női Énekkar 2005-ben alakult Furik 
Mária karnagy vezetésével, leginkább egyházi és családi ün-
nepeken szolgálnak. Rendszeres résztvevői az egyházmegyei 
kórustalálkozóknak, különböző koncerteknek. A Szőlőfürt 
Citerazenekar 2009-ben alakult Vajda László vezetésével. A 
zenekar hét tagból áll. Rendszeres résztvevői különböző nép-
zenei versenyeknek. Repertoárjukban különböző tájegységek 
népdalai szerepelnek. A két csoport 2011 óta lép közösen 
színpadra. Közreműködik Blanár Erik lelkipásztor és Feke 
Gábor, a kisgéresi gyülekezet presbitere.

Az X-es lány (színdarab)
A darab a Kárpát-medencei református iskolák színjátszó 
köreinek találkozója kiemelkedő előadása volt. Előadja a 
kárpátaljai Péterfalvi Líceum színjátszó köre Tóth Csaba ve-
zetésével.

12.00

13.30

14.30 

KisszíNPad
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Játszóházak, kézművessátrak 
▶ A Debreceni Református Kollégium Múzeumának mun-

katársaival elkészíthetik a Kollégiumot jelképező tógás 
diákot, nemzeti színekbe öltöztetett jegyzettömbbel, 
szép motívumokkal díszített üdvözlőkártyával lephetik 
meg magukat és családtagjaikat.

▶ Terdik Angéla népi iparművész a korongozás fortélyaiba 
vezeti be őket.

▶ Megalkothatják saját agyagképüket, medáljukat, hű-
tőmágnest készíthetnek.

▶ A „Régimódi játszótéren” népi ügyességi játékokat pró-
bálhatnak ki.

▶ Vidám fakanálbábok, szélforgók készülnek a Debrece-
ni Református Hittudományi Egyetem hallgatói segítsé-
gével.

a gyermeKKert 
ProgramJai
(a Nagytemplom mögött)

napközben
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A Gyermekkert színpada
A gyermekkerti színpadon tehetséges fiatalok szórakoztatják 
énekkel, zenével, tánccal a hoz zájuk látogatókat:

A Pápai Református Kollégium „Tánc-lánc” Alapfokú Művé-
szeti Iskolájának táncbemutatója és a Debreceni Református 
Kollégium Gimnáziuma tanulóinak zenés műsora

Népi táncos fiatalok bemutatója

A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általá nos Iskola kis 
néptáncosainak bemutatója, népdalokat énekel Orosz Eszter 
és Medvegy Andrea

a gyermeKKert ProgramJai

14.30

15.00

Rajzpályázat!
Gyertek el, érezzétek jól magatokat és örökítsétek meg a 
nap eseményeit, élményeiteket rajzban! Pályaműveteket 
elkészíthetitek alkotósátrunkban a helyszínen, vagy akár 
otthon is.

6–14 éves gyerekek munkáit várjuk. A legügyesebbe-
ket díjazzuk! Ne felejtsd el a rajzod hátoldalára ráírni ne-
vedet, életkorodat, elérhetőségedet (lakcím, e-mail cím, 
telefonszám.) A rajzokat leadhatjátok május 24-én 16 
óráig a helyszínen, vagy a Debreceni Református Kollé-
gium Múzeumában május 27-én 16 óráig. Szeretettel vá-
rom alkotásaitokat! 

Siteriné Nacsa Mária
programkoordinátor

13.00



Református Egység Fesztivál 
Debrecen, 2014. május 24.

14

Orgonafélóra – Kristófi János (Nagyvárad)
Kristófi János a nagyváradi székesegyház orgonistája, a Mi-
chael Haydn Kamarakórus karnagya, valamint a Partiumi 
Keresztény Egyetem tanára. Egyházzenei doktori fokozatát 
a budapesti Zeneakadémián szerezte.

Orgonafélóra – Molnár Tünde (Marosvásárhely)
Molnár Tünde a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia or-
gonaművésznője, neves orgonaépítő család leszármazottja.  
A kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémián szerzett dokto-
ri címet orgonaépítészeti témában. A marosvásárhelyi Kán-
tor-Tanítóképző Főiskola, valamint a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem tanára. 

Orgonafélóra – Csorba Gergő (Debrecen-
Nagytemplom), közreműködik Létai Kiss Gabriella 
– ének (Magyar Állami Operaház)
Csorba Gergő a Nagytemplom orgonistája. Egyházzenei ta-
nulmányok mellett német szakon is végzett Debrecenben, 
Bécsben pedig gitár mesterfokozatot szerzett. A Kodály Zol-
tán Zeneművészeti Szakközépiskola tanára. Létai Kiss Gab-
riella a budapesti Zeneakadémia magánének szakán végzett, 
majd megnyerte a Magyar Rádió énekversenyét. Jelenleg a 
Magyar Állami Operaház szólistája. Több nagy énekművész-
től tanulhatott, világpremierként lemezre énekelte Cesar 
Franck összes dalát.

10.45

12.00

NagytemPlom

13.15
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KistemPlom

Reggeli énekes könyörgés (Prima) 
A reformáció korának énekeivel – a Debreceni Egyházzené-
szek vezetésével

Orgonamuzsika a város legöregebb templomában
Rózsáné Farkas Alíz orgonaművész, a Kistemplom kántora 
orgonál

Lencsevégen a „Hangszerek királynője” – 
kiállításmegnyitó a templom orgonakarzatán
Válogatás Golarits Géza orgonafotó-gyűjteményéből 

Tordaszentlászlói Énekkar (Erdély, népviseletben)
Vezényel: Balázs Ágnes

FIRESZ Kórus (Felvidék)
Vezényel: Süll Kinga

Kolozsvári Református Kollégium Vegyeskara
Vezényel: Székely Árpád

Déli énekes könyörgés 
A reformáció korának énekeivel – a Debreceni Egyházzené-
szek vezetésével

8.30

9.00

9.30

10.30

11.00

11.30

12.30
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„Te vagy oltalmunk és bizodalmunk” 
– Virtuóz kantáták, egyházi népénekek 
és lantszólók a XVII. századból
A koncerten Monteverdi, Purcell, Sances művei és magyar 
egyházi népénekek hangzanak el. Tokodi Gábor lanton és 
barokk gitáron játszik, közreműködik Jäger Éva – szoprán. 
Tokodi Gábor különféle pengetős hangszerek művésze, tanul-
mányait többek között a Frankfurti Zeneakadémián végezte. 
A modern klasszikus gitár mellett a reneszánsz lanton is mű-
vészi szinten játszik. Koncertturnék során Európán túl India 
több nagyvárosában is járt. A magyar régizenei élet számos 
képviselőjével és együttesével játszott együtt, jelenleg a Nyír-
egyházi Művészeti Középiskola tanára.

Esti énekes könyörgés (Vespera)
A reformáció korának énekeivel– a Debreceni Egyházzené-
szek vezetésével

Az Úristent magasztalom – a XVI. század 
protestáns énekszerzői – Kátai Zoltán énekmondó 
műsora lanttal és kobozzal
Kátai Zoltán így vall magáról: „Szerencsés vagyok, mert a ked-
venc időtöltésem egyben foglalkozásom is: a históriás énekek és a 
reneszánsz magyar dal. Gitáron, kobzon, kontrán, lanton, fidulán 
magam tanultam, bár mindig akadtak segítő jó barátok.”

13.00

18.30

19.00

KistemPlom
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reformÁtus 
Kollégium

Az egység jövője – püspöki fórum (Díszterem)
Hogyan értékelik a Magyar Református Egyház elmúlt öt 
évét? Min változtatnának? Hogyan látják az együttműködés 
jövőjét? – ezekre a kérdésekre keresi a választ a kerekasz-
tal-beszélgetés az egységes egyház lelkészi vezetőivel.

Emléktábla-átadás (Kálvin-terem)
A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gim-
náziuma – egykori debreceni partikula – 2014-ben ünnepli 
fennállásának 350. évfordulóját. A Debreceni Református 
Kollégiummal jó kapcsolatot ápoló intézmény mostani meg-
emlékezése az emlékév programjainak sorába illeszkedik.  
A kiskunhalasi küldöttség korhű lovas szekere – amellyel 
majd hazamennek Debrecenből – megtekinthető a fesztivál 
helyszínén.

Vagyok, aki vagyok – a Debreceni Református 
Egyetemi Gyülekezet interaktív kiállítása 
(a Kollégium udvarán)
A kiállítás – a labirintus kilenc önálló útja külön-külön, vagy 
akár találomra kiválasztva is bejárható – középiskolás és 
egyetemista fiataloknak szeretne segítséget nyújtani önma-
guk megtalálásában. Humoros, vagy éppen elgondolkoztató 
képekkel, idézetekkel, provokatív felvetésekkel párbeszédet 
indít a megjelenített tartalom és a „néző” között, egyúttal to-
vábbgondolásra, tudatos életvezetésre is ösztönzi a látogatót.

11.00 

12.00 

napközben
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Jövevény voltam és befogadtatok – a Magyar 
Bibliatársulat és a Református Menekült Misszió 
közös kiállítása (a Kollégium udvarán)
A migráció kérdése nem új keletű, hiszen a Biblia számos he-
lyen foglalkozik a jövevényekhez, idegenekhez való hozzáál-
lás kérdésével. A kiállítással a szervezők az idegenekkel való 
szolidáris viselkedés bibliai gyökereire kívánják a látogatók 
figyelmét felhívni.

A Református Siketmisszió 
játékos érzékenyítőprogramja 
(a Kollégium udvarán)
Fogyatékkal élő embertársaink világa rejtett azok előtt, akik-
nek nincs kapcsolata velük. Íme, egy lehetőség, hogy meghall-
gassuk őket, beleéljük magunkat a helyzetükbe, kapcsolatot 
teremtsünk velük. Mindezt játékosan, azért, hogy komolyan 
vegyük őket. Adni úgy öröm, ha tudjuk, mire van szüksége a 
másiknak. Segítő kezet nyújtani pedig csak felkészülten lehet. 

Nincsen számukra hely – a Magyar 
Református Szeretetszolgálat fotókiállítása 
(a Kollégium udvarán)
Hétszázötven kép érkezett a Magyar Református Szeretet-
szolgálat fotópályázatára, melynek célja az volt, hogy felhívja 
a figyelmet a társadalom perifériájára került emberekre: a sze-
gényekre, a nehéz sorsú gyermekekre, a szenvedélybetegekre, 
az idősekre, a fogyatékkal élőkre. A kiállítás a legjobb fotókból 
nyújt válogatást.

debreceNi reformÁtus Kollégium

napközben
napközben

napközben
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Egyházi bemutatkozások

életút
(Kossuth tér)

A fesztivál programjának „szívében” az emberi élet egyes 
korszakaihoz kapcsolódó egyházi szolgálat bemutatása áll. 
Az Életút egy-egy intézmény, közösség vagy szolgálati ág 
példáján keresztül mutatja meg, hogyan szólítja meg az egy-
ház a „bölcsőtől a koporsóig” az embereket, és miképp segíti 
őket életük során. A program összeállításakor a gyakorlati 
bemutatásra, az adott bemutatkozóval beszélgetőkapcsolat 
megteremtésére törekedtünk. Az Életutat bejárva – szándé-
kunk szerint – megelevenedik a látogatók számára a feszti-
vál jelmondata is: „Legyenek láthatóvá tetteid” (Zsolt 90,16). 
Az Életút Nagytemplom felé mutató nyíl formája az Istennel 
járó ember életének „toronyirántiságát” mutatja. Református 
egyházunk küldetése, hogy békességgel és határozottsággal 
mutassa az irányt és az igazodást, a boldogságot és kiegyen-
súlyozottságot jelentő cél, Isten felé. Az Életútban megjelenő 
bemutatkozók közössége pedig azt mutatja meg mindany-
nyiunknak, hogy ebben az Istenre és Benne a boldogságra 
mutató szolgálatban tulajdonképpen az emberek által válnak 
láthatóvá Isten tettei a világban.

Az Életút elején, a nyíl kezdeténél található kitárt kézbe 
írhatják a fesztivál résztvevői személyes üzeneteiket, gondo-
lataikat életről, halálról, közösségről és az egységről.
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Születés

bethesda Kórház
A Magyarországi Református Egyház gyermekkórházában 
hivatásként végzett gyógyító szolgálatuk mellett igyekeznek 
tekintettel lenni a hozzájuk érkező családok életének egészé-
re. A látogatók megismerkedhetnek azzal a szolgálattal, ame-
lyet a kórház az újszülöttek, csecsemők egészségéért tesz.

Kisgyermekkor

magyar református gyermekvédelmi 
szolgálat – Nevelőszülői Hálózat
A Nevelőszülői Hálózat munkatársai az érdeklődőket széles 
körűen kívánják tájékoztatni a nevelőszülői munkáról, a ne-
velőszülőség törvényi feltételeiről, elbeszélgetve a hozzájuk 
betérőkkel, lehetőséget biztosítva tapasztalatcserére a már 
dolgozó nevelőszülőkkel. 

debreceni református Kollégium Óvodája
Gyermekprogramokkal, gyurmázással várják az érdeklődő-
ket és mutatják be az óvoda munkáját.

Kisiskolás kor

Jókai mór református Általános iskola (Nyíregyháza)
A sátorba betérők számos kérdésre kaphatnak választ. Ezek 
közül a legfontosabb: miért jó református kisiskolásnak len-
ni? Ízelítő a programból: filmvetítés, beszélgetés, bibliai ac-
tivity, verses iskolabemutatás, évkönyvbörze, kézműves-fog-
lalkozás, énektanulás, cserkésztoborzó.

1.

2.

3.

életút
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Középiskolás kor

bemutatkozik a Kárpát-medencei református 
Közoktatási alap 
A Közoktatási Alap célja, hogy testvéri közösségvállalással se-
gítse a nehezebb helyzetben lévő, nem az anyaország terüle-
tén működő oktatási intézmények működését és fejlesztését. 

ifjúsági szervezetek kávéháza
Református és református kötődésű ifjúsági szervezetek 
kávét, frissítőt árusítanak, így kínálnak egy kis felüdülést a 
fesztivál forgatagában. A kávéházakban a betérők egymással, 
az egyház ifjúsági munkájával és a Kárpát-medencei ifjúsági 
szervezetek együttműködésével ismerkedhetnek meg.

Fiatal felnőttkor

Kajántó mária gyermek- és ifjúsági otthon (élesd)
Az alapítvány tevékenységének interaktív bemutatása, szi-
tuációs játék a látogatók bevonásával.

Felnőttkor

debrecen-Nagyerdei református egyházközség
Molinók és vetített képes hanganyag mutatja be a gyülekezet 
életén keresztül a református egyház szolgálatát a felnőttek 
között. Hogyan élheti meg egy felnőtt a hitét a gyülekezet és 
családja közösségében, hogyan válhat hite szilárdabbá?

4.

5.

életút

6.
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Időskor
Összeállítás a református diakóniai intézmények idősek kö-
rében végzett szolgálatáról.

Közös és elhagyhatatlan eleme minden ilyen találkozónak az 
úgynevezett lehetőségek piaca, ahol különböző egyházi szol-
gálatok, szervezetek, intézmények és kiadók mutatkoznak be.

KiÁllítÓK: 

Kálvin Kiadó és a Magyar Bibliatársulat, Harmat Kiadó, Pa-
rakletos Könyvesház, TITUS Hitéleti Alapítvány, egyházi tu-
rizmus, Református Missziói Központ, Református Cigány-
misszió, Kárpát-medencei nőszövetségek, Kárpát-medencei 
presbiteri szövetségek, Erdélyi Református Sajtóközpont, 
Fiatal Reformátusok Szövetsége, Magyar Református Sze-
retetszolgálat, MRSZ Egyháztáji program, Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem, TIREK Pedagógiai Szakszolgálat, Kárpát- 
medencei református oktatási együttműködés, Sárospataki 
Református Kollégium Tudományos Gyűjteménye

7.

leHetőségeK Piaca
(Kossuth tér)

életút – leHetőségeK Piaca
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Történetek kétszáz év magyar képzőművészetéből
Stories from the past two hundred years of Hungarian fine arts

MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ  
4026 Db., Baltazár Dezső tér 1.  I  www.modemart.hu 
modem@modemart.hu  I  +36 (52) 525-010

Nem pusztán táj
           Not Merely Landscape

2014.05.11. — 09.21.

2014. május 23., péntek 19:00
MODEM Térmozi 
Szabó István: Az ajtó (2012)

2014. május 24., szombat 17:30
MODEM Térmozi
Jankovics Marcell: Az ember 
tragédiája (2011)

2014. május 25., vasárnap 11:00
Gyereknap a MODEM-ben
A MODEM kertjében gyereknapi 
kreatív alkotóműhelyt rendezünk be.

2014. május 25., vasárnap 16:00
Tárlatvezetés az Alföld című 
kiállításon Eleőd Ildikó kurátorral
Csak a kiállításra szóló 
belépőjegyet kell megváltani.

AUGUSZTUS 20-ig

Május 24-én a Református Egység Fesztivál 
résztvevői kedvezményes áron 
látogathatják kiállításainkat.

Május 25-én, Gyereknapon minden 
18 év alatti látogatónk ingyen  
tekintheti meg kiállításainkat.

Debrecen, Déri tér 1.
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 1 Megtalált 
  gyermekek sátra
 2 Református 
  Kollégium Múzeuma
 3 Díszterem
 4 Kollégium udvara:
  Vagyok, aki vagyok 
  (interaktív kiállítás)
  Jövevény voltam 
  és befogadtatok (kiállítás)
  Játékos érzékenyítőprogram
  Nincsen számukra hely 
  (fotókiállítás)
 5 Technikai sátor
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 7 Médiasátrak
 8 Kiskunhalasi Református 
  Kollégium Szilády Áron 
  Gimnázium ekhós szekere
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 11 Püspöki Hivatal
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Hasznos információk

szállás: A Tourinform-irodában és az információs pon-
tokban lehet tájékozódni a debreceni szálláslehetősé-
gekről.

Tourinform-iroda
4024 Debrecen, Piac utca 20.
Telefon: +36 (52) 412-250
Fax: +36 (52) 535-323
e-mail: debrecen@tourinform.hu
web: www.iranydebrecen.hu
 
étkezés: Étkezni a fesztiválra kitelepült vendéglá-
tó-ipari egységekben lehet, illetve a karszalag felmu-
tatásával a főtér környéki éttermek is kedvezményes 
étkezési lehetőséget nyújtanak.

ivóvíz: A főtér több pontján vízosztó helyek állnak ren-
delkezésre, a téren továbbá két ivókút is található.

Wc/mozgássérült Wc: Pontos helyét a programfüzet-
ben található térkép jelzi.

elsősegély: A tér két pontján elsősegélysátor áll rendel-
kezésre – a térképen külön jelölve –, ahol gyors orvosi 
segítséghez juthatnak a rászorulók.

WC
WC
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buszok megállóhelye le- és felszálláskor: A szerve-
zetten, autóbusszal érkező résztvevők részére a Tisza 
István utcában található, amely a fesztivál központi 
helyszínéről a Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky és Simonffy 
utcán közelíthető meg. 

talált tárgyak: Kérjük, hogy a talált tárgyakat az in-
formációs pontoknál adják le segítőinknek, elveszett 
értékeiket pedig itt jelentsék be.

megtalált gyerekek: A fesztivál területén szülői fel-
ügyelet nélkül talált eltévedt gyermekek számára a 
Gyemekkertben külön sátrat működtetünk, ahol ön-
kénteseink segítenek.

tájékoztatás: Kérdéseivel, problémáival forduljon bi-
zalommal az információs pontok munkatársaihoz, vagy 
az egyforma színes pólót viselő rendezőkhöz. Kérjük, 
hogy figyelje a színpadok műsorvezetőit az eseménnyel 
kapcsolatos fontos információkért, és ha rossz idő, vagy 
bármilyen nem várt probléma lépne föl, kövesse az ő 
utasításaikat!

Wifi: Debrecen egész területén ingyenes wifi áll rendel-
kezésre.

Könyvárusítás: A rendezvény területén a lehetőségek 
piacán érhetők el a keresztyén könyvkiadók kiadványai.



biztonság: A rendezvényt mindenki saját felelősségére 
látogathatja. A rendezők mindent megtesznek a ren-
dezvény biztonságos lebonyolítása érdekében. Kérjük, 
vigyázzanak értékeikre, ha valami baj történik, kérjék a 
rendezők segítségét.

szemétgyűjtés: Kérjük, hogy a szemetet a kihelyezett 
hulladékgyűjtőkbe dobják, és fokozottan ügyeljünk a 
tisztaság megtartására.

dohányzás: A programok, étkezések, valamint a fesz-
tivál látogatói számára nyitva tartó helyszíneken kér-
jük, ne dohányozzanak!

Nagyerdei Kultúrpark 
– élmények az egész családnak

1958-ban az ország első vidé-
ki állatkertjeként nyitotta meg 
kapuit a debreceni. Két évre 
rá Vidámparkot is alapítottak 
a cívisvárosban, és ma már a 
két rész egy intézményként 
működik. Az Állat- és Növény-
kert mintegy 170 állatfaj 1200 
egyedének, emellett 460 fá-
nak és cserjének az otthona. 
A közelmúltban több új lakó-
val is gazdagodott. Új szibériai 
tigris költözött a Nagyerdőre, 
tevecsikó született, kikeltek a 
pingvinfiókák, és Debrecenben 
korábban soha nem látott kis 
pandák is érkeztek. 

A Vidámparkban olyan különle-
gességeket is ki lehet próbálni, 
mint a 130 éves, hársfából fara-
gott lovas forgó, amiből mind-
össze három van Európában, 
vagy az ország egyetlenegy egy 
intézményen belül futó kisvas-
útja. Várják a vendégeket az 
örök klasszikusok is, például 
a dodzsem, az óriáskerék és a 
forgó hordó.
A Nagyerdei Kultúrpark sze-
retne hozzájárulni ahhoz, hogy 
a fesztivál résztvevői a lelki 
feltöltődés mellett színes és 
változatos élményekkel gazda-
godjanak.

Aki május 24-én és 25-én 
felmutatja a Református Egy-
ség Fesztivál karszalagját, 
kedvezményes csoportos be-
lépőjegy megváltásával láto-
gathatja meg az Állat- és Nö-
vénykertet, a Vidámparkban 
pedig ingyen megnézheti az 
Elvarázsolt kastélyban a Toldi 
Panoptikumot.

Szeretettel várunk mindenkit!



REFORMÁTUS ÉNEKEK XIII.
Psalms & Hymns of the Reformed Church

KÁRPÁT-MEDENCEI
EGYESÍTETT REFORMÁTUS KÓRUS (350 fô)

Orgona:

ALFÖLDY-BORUSS Csilla

Karnagyok:
ARANY JÁNOS, BERKESI SÁNDOR,
CSERI ZSÓFIA, SZABÓ SZABOLCS

www.rzf.reformatus.hu • www.PerifericRecords.com
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Közös éneklés 
(a Nagytemplom előtti tér)
Gyülekező énekes óra, készülés az istentiszteletre közös 
énekekkel

rézfúvós bevezető zene és kánon 
(F. Mendelssohn-Bartholdy) – üdvözlet a budapesti 
Református Zenei Fesztiválnak

Dicsérje szent nevét mindaz, ki él!

Közös ének – dicséretre hívás } 254. dicséret 
– Mindenkoron áldom az én Uramat

1. Mindenkoron áldom az én Uramat, Kitől várom én 
minden oltalmamat. Benne vetem minden bizodalmamat; 
Mindenkoron dicsérem, mint Uramat.

2. Igen vigad és örvendez én lelkem, Az Istennek segedelmét hogy 
kérem, Nyomorultak meghallják, azt örvendem, Vigadjanak 
Istenben, arra intem,

3. És mikoron Istenhez kiáltottam, Kegyelmesen tőle 
meghallgattattam, Őáltala hamar megszabadultam, 
Háborúságimban is megtartattam.

4. Lám, Istennek angyala mind tábort jár, Az istenfélő emberek 
körül jár. Az Istentől azért ki oltalmat vár, Útaiban mindenütt 
az nagy jól jár.

5. Segítségül azért Istent hívjátok, Ő jóvoltát kóstoljátok, 
lássátok! Igen nagy-jó, azt bizonnyal tudjátok: Benne bízó 
emberek mind boldogok.

14.45
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6. Valamíglen élsz ez árnyék világban, Szántszándékkal ne élj 
a gonoszságban, Sőt életed foglaljad minden jóban, Hogy 
lakozzál Istennek oltalmában.

7. Sok jók közt a békességet szeressed, És éltedben mindenkor 
azt keressed; E világnak békességét ne nézzed, Az ördöggel ne 
légyen közösséged.

8. A felséges Isten szemei vannak Igazakon, kik csak őbenne 
bíznak; Mindazok, kik tőle oltalmat várnak, Kérésükben 
mindig meghallgattatnak.

9. Igen közel az Úr Isten azoknak, Töredelmes szívvel akik 
óhajtnak; Alázatos lélekkel akik járnak, Sok ínségből bizton 
megszabadulnak.

orando et laborando – a 475 éves Debreceni Református 
Kollégium jelmondata (Berkesi Sándor)

imádság egyházunkért } 379. dicséret – Emlékezzél, 
Úr Isten híveidről

1. Emlékezzél, Úr Isten, híveidről, Lelki-testi sokféle 
szükséginkről, Viselj gondot irgalmasságodból Különösen te 
szentegyházadról.

2. Adjad nékünk a kenyeret éltünkben, Amely táplál és erősít 
hitünkben, Nevekedést ád reménységünkben És megszentel 
lelkünkben-testünkben.

3. Ne hagyj minket, Úr Isten, szomjúhoznunk, Az élő víz adassék 
most minékünk, Mely víz után soha nem szomjúzunk, Mert 
tebenned örökké vigadunk.
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4. Akik hallják, Úr Isten, beszédedet, Ebből értik irántuk jó 
kedvedet, Szent Fiadért kegyelmességedet, Hogy közlöd 
vélünk örökségedet.

5. Adjad nékünk most is te Szentlelkedet, Ne hallgassuk hiába 
szent Igédet, Sőt a szerint féljük szent nevedet, Magasztaljuk 
mindég Felségedet.

6. Dicsértessék már az Atya Úr Isten; Ő szent Igéje, a Fiú Úr 
Isten; Egyetemben Szentlélek Úr Isten: Szentháromság egy 
örök Úr Isten!

Könyörgés nemzetünkért } Kölcsey Himnusza 
a 130. zsoltár dallamára – vezényel: Marczi Ernő (Debrecen)
(A keretverseket közösen énekeljük, a közbülső verseket 
csak az énekkar)

1. Isten, áldd meg a magyart
 Jó kedvvel, bőséggel,
 Nyújts feléje védő kart,
 Ha küzd ellenséggel;
 Bal sors akit régen tép,
 Hozz rá víg esztendőt,
 Megbűnhődte már e nép
 A múltat s jövendőt!

8. Szánd meg Isten a magyart
 Kit vészek hányának,
 Nyújts feléje védő kart
 Tengerén kínjának.
 Bal sors akit régen tép,
 Hozz rá víg esztendőt,
 Megbűnhődte már e nép
 A múltat s jövendőt!
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te deum } 242. dicséret – Téged, Úr Isten, 
mi keresztyének Dicsérünk és áldunk
(A páratlan számú verseket közösen, a páros számúakat 
csak a kórus énekli)

1. Téged, Úr Isten, mi keresztyének Dicsérünk és áldunk, 
És Atya, Fiú, Szentléleknek vallunk.

2.  Néked a tiszta, ártatlan és szent Angyalok szolgálnak, 
Szüntelen hangos felszóval kiáltnak:

3. Szent, szent, szent Isten, te seregednek Vagy Ura, 
Istene! Teljes a menny s föld nagy dicsőségeddel!

4. Apostoloknak és prófétáknak Dicső szent serege 
 Téged dicsér a mártírok serege

5. Téged a földön a keresztyének Szent gyülekezete, Szent 
Atya Isten, mindenkoron dicsér.

6. És imádandó te szent fiadat, Az Úr Jézus Krisztust, 
 És vigasztaló Szentlélek Úr Istent.

7. Úr Jézus Krisztus, te dicsőségnek Vagy örök királya, 
 Atya Istennek egyetlenegy Fia.

8. Oltalmazzad meg veszedelemtől A te népeidet: Oltalmazz 
bűntől s lelki kártól minket.

9. Dicsérünk téged, mennyei Atyánk, A te szent Fiaddal 
 És mindörökké Szentlélek Istennel.
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Az ünnepi úrvacsorás 
istentisztelet rendje
(a Nagytemplom előtti tér)

Harangozás

Kórus ▶ M. A. Charpentier: Te Deum – vezényel: Süll Kinga 
(Révkomárom) 

isteN szíNe elé ÁllÁs (CORAM DEO) 

apostoli köszöntés

gyülekezeti ének ▶ 90. zsoltár 1. és 9. verse – Tebenned 
bíztunk eleitől fogva

1. 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.

9. Szolgáidon láttassad dolgaidat, Dicsőségedet ezeknek fiain! 
Add értenünk felséges hatalmadat, Mi kegyes Urunk, 

 ó, irgalmas Isten! Minden dolgunkat bírjad, forgassad, 
Kezeink munkáit igazgassad!

15.30
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isten akarata – rövid igeolvasás ▶ Zsolt 50,14–15.22–23
„Hálaadásodat áldozd az Istennek, és teljesítsd a 
Felségesnek tett fogadalmaidat! Hívj segítségül engem a 
nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz 
engem. … Értsétek meg ezt ti, akik elfeledkeztek Istenről, 
különben elragad menthetetlenül! Aki hálaadással áldozik, 
az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg 
Isten szabadítását.” 

bűnvallás Kálvin imádságával 
„Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk! Íme egybegyűltünk 
itt és a szentek egyezségében, az angyalok és idvezült lelkek 
társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és 
megismerjük Szent Felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, 
bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra és soha meg nem 
szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, 
igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. 
Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, 
s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, 
hogy a Te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal 
kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. 
Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról 
napra Szentlelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a 
megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek Teelőtted. Vallást teszünk 
azért a Te színed előtt, hogy egyszülött Fiadba, a mi Urunk, 
Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, 
bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a Te 
benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az 
örökkévalóságban, az Õ nevéért. Ámen.”
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Kegyelemhirdetés

gyülekezeti ének kórussal ▶ 378. dicséret – Adjunk hálát 
mindnyájan az Atya Úr Istennek – vezényel: Székely Árpád 
(Kolozsvár)

Az 1. verset csak a kórus énekli Bárdos Lajos 
feldolgozásában

A 2. verstől közösen énekeljük: 

2. Ó, kegyes Atya Isten, Te vagy Úr mindenekben, 
 Ki megjelentéd magad Szent igédben itt e földön, 
 És sok csudatételidben, A te áldott Fiadban, 
 Mi kegyes Idvezítőnkben.

3. Légy kegyelmes minékünk A te áldott Fiadért, 
 Az Úr Jézus Krisztusért, Mi szentséges Megváltónkért, 
 És ne állj bosszút mirajtunk A nagy hitetlenségért, 
 Fertelmes sok bűneinkért!

4. Világosíts meg minket A Szentlélek Istennel, 
 Hogy szépen tündököljék Bennünk az evangélium, 
 És erősíts meg, Úr Isten, A te áldott Igéddel 
 Minden tévelygések ellen!

A 7. verset csak a kórus énekli Bárdos Lajos 
feldolgozásában
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olVasott ige

előfohász

1. lekció ▶ Mt 16,24–28
„Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: Ha valaki 
énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel 
a keresztjét, és kövessen engem! Mert aki meg akarja 
menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét 
énértem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha 
az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy 
mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? Mert eljön az 
Emberfia az ő Atyjának dicsőségében angyalaival együtt, 
és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Bizony 
mondom nektek, hogy vannak az itt állók között némelyek, 
akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják 
az Emberfiát, amint eljön az ő országában.” 

Kórus ▶Berkesi Sándor: Magyar ének – vezényel: a szerző

2. lekció Róm 15,1–6
„Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek 
gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. 
Mindegyikünk a felebarátja kedvét keresse, mégpedig annak 
javára és épülésére. Hiszen Krisztus sem a maga kedvére 
élt, hanem amint meg van írva: A te gyalázóid gyalázásai 
hullottak énreám. Mert amit korábban megírtak, a mi 
tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és 
vigasztalást merítve reménykedjünk. 
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A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy 
egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, 
hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus 
Krisztus Istenét és Atyját.” 

imádság

Hirdetett ige

igehirdetés előtti ének: 151. dicséret – Uram, Isten, siess 
minket megsegíteni 

Uram, Isten, siess Minket megsegíteni Ily nagy szükségünkben, 
Krisztus Jézusért, Mi Urunkért És Megváltónkért.

textus és igehirdetés ▶ Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli 
Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi 
Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke

imÁdsÁgos rész 

imádság

„mi atyánk”
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te 
neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint 
a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is 
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket 
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, 
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
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adakozásra való felhívás és úrvacsorai meghívás
Az adományokkal a kárpátaljai hátrányos helyzetű időseket 
és családokat támogatjuk.

Kórus ▶ J. Rutter: Gyönyörű, amit az Isten formált
– vezényel: Nagy-Szabó Kornélia (Szeged)

HÁlaadÁs 

úrvacsorai ének: 23. zsoltár 1. verse – Az Úr énnékem 
őriző pásztorom

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.

úrvacsora

szereztetési ige

úrvacsorai előkészítő imádság

apostoli hitvallás
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek 
teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi 
Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, 
szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és 
eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a 
halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya 
Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
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Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, 
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és 
az örök életet. Ámen.

úrvacsorai kérdések és bűnbocsánat meghirdetése

az úrvacsora rendjének ismertetése

úrvacsorai közösség a tér különböző pontjain

úrvacsorai énekek: 

459. dicséret – Az Isten Bárányára 

1. 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.

2. 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.

3. 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.
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4. 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.

Buzdulj mély hálára, lelkünk

1. Buzdulj mély hálára, lelkünk, Dicséretet énekeljünk, 
 Mert ma velünk az Úr jót tett, Nagy kegyelmet éreztetett.

2. Szent Fiának emlékére, Kinek értünk omlott vére, 
 Asztalát elkészítette, Lelkünk megelégítette.

3. Áldott Jézus, lelkünk imád, Szeretettel gondolunk rád, 
 Hisz először te szerettél, Amikor megváltónk lettél.

4. Mit adjunk, égi királyunk, Hogy ily jó voltál irántunk? 
Szívünket neked adjuk át, Végy abban örök lakozást!

5. Jertek, hívek, buzduljunk fel, Hála poharát vegyük fel; 
 Amit fogadtunk, tartsuk meg, Segítsen erre kegyelmed!

6. Te pedig, áldott jó Atyánk! Ki szent Fiad küldéd hozzánk; 
Lelkeddel úgy munkálj bennünk, Hogy Krisztussal hozzád 
menjünk.
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Mindig velem, Uram, mindig velem 

1. Mindig velem, Uram, mindig velem, Még ha nem láthat is 
gyarló szemem. Azért ez énekem: velem van Istenem, 

 Velem van Istenem, mindig velem!

2. Nem mondtad-é, Uram, híveidnek, Hogy Szentlelked fog 
 majd lakni bennek? Templomoddá engem tégy hát, 
 és légy velem, Tégy hát, és légy velem, mindig velem!

3. 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.

4. Kétségem-, félelmem- s bánatimban Tudom, bizton vagyok 
karjaidban. Nappal s bús éjjelen az Úr mindig velem, 

 Az Úr mindig velem, mindig velem.

5. Járjak bár a halál sötét völgyén, Velem vagy ott is, hát mit 
féljek én? Vessződ megvéd engem. Velem vagy, Istenem, 

 Velem vagy, Istenem, mindig velem.

6. Majd ha otthon egyszer megláthatlak, Bűn, bú, halál hol 
 már nem árthatnak, Ezt zengem szüntelen: velem az Úr, 

velem, Velem az Úr, velem, mindig velem!
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274. dicséret – Ki Istenének átad mindent

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. Zengj hát az Úrnak, s járd az utat, Mit éppen néked 
 Ő adott; A mennyből gazdag áldást juttat, S majd Jézus 
 ád szép, új napot. Ki Benne bízik és remél, Az mindörökké 
 Véle él.

Az Úr csodásan működik

1. Az úr csodásan működik, De útja rejtve van, Tenger takarja 
lábnyomát, Szelek szárnyán suhan. Mint titkos bánya 
mélyében, Formálja terveit, De biztos kézzel hozza föl, 

 Mi most még rejtve itt.
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2. Ne félj tehát, kicsiny csapat, Ha rád felleg borul. Kegyelmet 
rejt s belőle majd Áldás esője hull. Bízzál az Úrban, rólad ő 
Meg nem feledkezik, Sorsod sötétlő árnya közt Szent arca 
rejtezik.

3. Bölcs terveit megérleli, Rügyet fakaszt az ág, S bár mit sem 
ígér bimbaja, Pompás lesz a virág. Ki kétkedőn boncolja 
őt, Annak választ nem ád, De a hívő előtt az Úr Megfejti 
önmagát.

447. dicséret – Uram, bocsássad el

1. Uram, bocsássad el Szolgádat békével, Szent ígéreted szerint, 
Mert te idvezítőd Én szemeim előtt Nékem nyilván megjelent.

2. Kit világos fényül Pogányoknak küldél, Kinek fényességével 
Nyilván kijelenék A szent Izráelnek Nagy dicsősége széjjel.

3. Őt, ki kegyelmedből Leszállt a mennyekből Minden népek 
üdvére, Én immár megláttam És szívembe zártam 

 Lelkemnek örömére.

intelem

Hálaadó imádság

Hálaadás a sákramentumokért és isten adományaiért
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befeJező rész

záróének ▶ 134. zsoltár 1–3. verse – Úrnak szolgái 
mindnyájan

1. Úrnak szolgái mindnyájan, Áldjátok az Urat vígan, 
 Kik az ő házában éjjel Vigyázván, vagytok hűséggel.

2. Felemelvén kezeteket, Dicsérjétek Istenteket, Szívből 
 néki hálát adván, Őt áldjátok minduntalan!

3. Megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen, 
 Ki teremtette az eget, a földet és mindeneket!

Ároni áldás

Himnusz

Kivonulás 

A közös éneklés és az istentisztelet zenei szolgálattevői:

a reformÁtus egység fesztiVÁl éNeKKara 
az összkart alkotó együttesek: Beregszászi Református Énekkar (Poncz 
Ilona); Bethlen Gábor Református Gimnázium Kórusa, Hódmezővásár-
hely (Csorba Emese); Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
Kórusa (Kiss Csaba); FIRESZ Kórus, Felvidék (Süll Kinga); Kollégiumi 
Kántus, Debrecen (Berkesi Sándor, Marczi Ernő); Kolozsvári Refor-
mátus Kollégium Vegyeskara (Székely Árpád); Nagytemplomi Kórus, 
Debrecen (Vass Sándor); Partiumi Keresztény Egyetem Vegyeskara, 
Nagyvárad (Brúgós Anikó); Szeged-Honvéd tér Református Énekkar 
(Nagy-Szabó Kornélia); Tordaszentlászlói Énekkar (Balázs Ágnes); Vox 
Iuventutis Gyermekkar, Debrecen (Pallagi Etelka)

caNtores ecclesiae rézfúVÓs együttes, budaPest (művé-
szeti vezető: Kovács Zalán László)

csorba gergő – orgona és sÁrosi dÁNiel – orgona, zongora
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 NagyszíNpad 
 ( 8. oldal)

10.00 Ünnepélyes megnyitó
11.00 Lili és a hihetetlen 

visszatérés (musical)
12.30 A táncos bárány 

(néptáncbemutató)
13.45 Művészeti iskolás 

fúvószenekar
14.45 Közös éneklés
15.25 Kátéismereti verseny 

eredményhirdetése
15.30 Hálaadó istentisztelet 

úrvacsorai közösséggel
18.00 Mészáros János Elek
19.00 Légy jó mindhalálig 

(musical)

 KisszíNpad 
 (10. oldal)

10.45 Amaro Del-koncert
12.00 Az út (színdarab)
13.30 Kisgéresi Református 
 Női Énekkar és a Szőlőfürt 

Citerazenekar
14.30 Az X-es lány (színdarab)

 Nagytemplom 
 ( 14. oldal)

10.45 Orgonafélóra 
 – Kristófi János
12.00 Orgonafélóra 
 – Molnár Tünde
13.15 Orgonafélóra 
 – Csorba Gergő, 

közreműködik Létai 
 Kiss Gabriella (ének)

 Kistemplom 
 ( 15. oldal)

8.30 Reggeli énekes áhítat
9.00 Orgonamuzsika 
 – Rózsáné Farkas Alíz
9.30 Golarits Géza orgonafotói 

(kiállítás megnyitó)
10.30 Tordaszentlászlói Énekkar
11.00 FIRESZ Kórus
11.30 Kolozsvári Református 

Kollégium Vegyeskara
12.30 Déli énekes áhítat
13.00 Barokk egyházzene – 

Tokodi Gábor (lant, barokk 
gitár) és Jäger Éva (ének)

18.30 Esti énekes áhítat
19.00 Kátai Zoltán énekmondó

Progr amoK
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RefoRmátus 
Kollégium 

 (17 . oldal)

11.00 Az egység jövője – püspöki 
fórum (Díszterem)

12.00 Emléktábla-átadás 
(Kálvin-terem)

a Kollégium udvarán napköz-
ben: Vagyok, aki vagyok (interak-
tív kiállítás) | Jövevény voltam és 
befogadtatok (kiállítás) | Játékos 
érzékenyítőprogram | Nincsen szá-
mukra hely (fotókiállítás)

gyeRmeKKeRt 
(12. oldal)

13.00 „Tánc-lánc” 
néptánccsoport és 

 a DRK Gimnáziuma
14.30 Népi táncos fiatalok
15.00 A kis TK néptáncosai 
 és Orosz Eszter, 
 Medvegy Andrea
 (népdal)

Napközben folyamatosan:
játszóházak, kézművessátrak

Megújult, interaktív kiállításokkal és múze-
umpedagógiai foglalkozásokkal várja a láto-
gatókat a Debreceni Református Kollégium 
Múzeuma. Az intézmény az 1538-as ala-
pításától kezdve a magyar és az egyetemes 
művelődéstörténet kiemelkedő helyszíne.  
A város iskolájából fokozatosan az „Or-
szág Iskolájává” lett kollégiumot az iskola-
történeti kiállítás mutatja be. A kollégium 
történetéből vett jeleneteket ábrázolnak 
Gáborjáni Szabó Kálmán freskói, melyek a 
négyszáz éves jubileum alkalmából kerültek 
az imateremhez vezető lépcső falára. A hat-
százezer kötetes Nagykönyvtár különgyűjte-
ményei (az ősnyomtatványok, régi magyar 
könyvek és kéziratok tára) különleges érté-
keket tartalmaznak, köztük kézzel színezett 
atlaszok sokaságát, híres diákjaink kézira
tait, de egyedülálló az 1561 óta működő 
városi nyomdában készült könyvek gyűjte-
ménye is. A tiszántúli református gyülekeze-
tek féltett kincseiből, úrasztali edényekből 
és terítőkből, festőasztalosok színpompás 
templomi berendezési tárgyaiból ad ízelítőt 
az Egyházművészeti Múzeum kiállítása.

Debreceni Református 
Kollégium Múzeuma
4026 Debrecen, Kálvin tér 16. 
Tel.: (+36 52) 516857
Fax: (+36 52) 519919 
Email: muzeum@silver.drk.hu
www.reformatuskollegium.ttre.hu

DebReceni 
RefoRMátus KollégiuM

MúZeuMa
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