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Tárgy: Pünkösdi
legációval kapcsolatos
tudnivalók

A DRHE Legátusai
részére
Kedves Hallgatótársaim!
Teológiánk hagyományához visszatérve pünkösd ünnepén megszervezzük a legációt, s
lehetőséget biztosítunk minden aktív teológia-lelkész szakos hallgatónak, hogy ünnepi
küldöttségbe menjen. Ezért szeretnélek benneteket tájékoztatni a legációval kapcsolatos
tudnivalókról.
Terveink szerint 2021. május 4-én (kedd) tartjuk az idei évben a pünkösdi legációs
választást ZOOM felületen. A választást a Legációs Szabályzat szerint az 5. évfolyamos
hallgatók kezdik, majd sorban követik őket az évfolyamok az alábbi rend szerint:
Évfolyam
5. évfolyam
4. évfolyam
3. évfolyam
2. évfolyam
1. évfolyam
10+ félévet teljesített hallgatók

Időpont
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45

Legációs Szabályzatunk értelmében hallgató név szerinti meghívására (a továbbiakban:
kikérés) a hallgató tanulmányainak teljes ideje alatt két alkalommal a hallgató
anyagyülekezete, egy további alkalommal pedig bármelyik másik gyülekezet jogosult. Egy
hallgató tehát teljes tanulmányi ideje alatt legfeljebb három kikérést fogadhat el.
Amennyiben pünkösdi legátusként név szerint téged szeretne kikérni egy gyülekezet, azt a
lelkipásztornak jeleznie kell legkésőbb 2021. április 28-ig (szerda) e-mailben a
szenior@drhe.hu e-mail címen.
Az aktuális rendeletek nehézségeket okoznának a határon túli hallgatóknak, hogy
Magyarországon vállaljanak legációs szolgálatot, ezért minden olyan határon túli hallgató,
aki szeretne élni a legációs lehetőséggel és nem Magyarországon tartózkodik, ő az adott
ország gyülekezetében vállalhat szolgálatot. Ehhez viszont segítséget szeretnénk kérni,
hogy minden érintett igyekezzen olyan gyülekezet lelkipásztorával felvenni a kapcsolatot,
aki biztosít számára legációs helyet, hisz nincs rálátásunk, hogy a határon túli gyülekezetek
közül ki fogad legátust. Ugyanakkor természetesen mi is azon vagyunk és keressük a
lehetőségeket, hogy aki mégsem találna gyülekezetet, neki tudjunk segíteni.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Elnök: Zágonyi Markó Tamás
H-4026 Debrecen, Kálvin tér 16. · Telefon: +36 52 518-554 · E-mail: szenior@drhe.hu · FI 12746 · www.drhe.hu

-2-

Továbbá kérnék minden legátust, hogy a választott gyülekezet lelkipásztorával a
választást követő 3 munkanapon belül vegye fel a kapcsolatot. Értesítsétek őket a választás
eredményéről, és kérdezzetek rá, hogy szükségetek lesz-e palástviselési engedélyre.
Amennyiben igen, kérjük, hogy ezt május 7. 12:00-ig jelezzétek számunkra e-mailben a
szenior@drhe.hu e-mail címen.
A Homiletika tárgyakat még nem teljesített hallgatók a 2020-ban elmaradt, de
elkészített pünkösdi legátus kötetből választanak prédikációt. Idén számukra a futás
elmarad, ezt az ellenőrzést az adott lelkipásztorra bízzuk, amennyiben ezzel élni kíván.
A Homiletika tárgyakat már teljesített hallgatók saját maguk írják a prédikációt. Ebben
nagy eltérés nem tapasztalható a korábbi évekhez. Jelen esetben 1 pünkösdi prédikációt
kell elkészíteni határidőre.
A prédikáció leadásának:
➢ határideje: május 5. (szerda) 23:59.
➢ módja: elektronikus formában Horsai Ede egyetemi lelkész
(horsai.ede@drhe.hu) e-mail címére küldve a következők szerint:
Fájl neve: kalvinjanos_apcsel XY_legaciospredikacio_2021punkosd
Név: Kálvin János
Telefonszám: +36-1/509-1564
E-mail cím: kalvinjanos@drhe.hu
Fogadó gyülekezet: Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség
Alkalom: 1. nap délelőtt
Lectio: ApCsel XY
Textus: ApCsel XY

Az igehirdetés elkészítésére nézve – ezeken a formai követelményeken túl – a már ismert,
2021. húsvéti prédikáció kritériumai a mérvadóak, melyek megtalálhatóak a www.drhe.hu
honlapon a „Rendkívüli húsvéti gyülekezeti gyakorlati ösztöndíj - pályázati felhívás”
bejegyzésben.
Horsai tanár úr kérése, hogy a javító tanár segítése céljából fel kell tüntetni a felhasznált
irodalmat is (prédikációs kötet, kommentár stb.). Valamint jelezte, hogy idén nem lehet
benyújtani korábban már leadott és ellenőrzött pünkösdi prédikációt.
A libellust az adott gyülekezet lelkésze online fogja megkapni.
A legációval kapcsolatos szabályokról, kötelességekről a Legációs Szabályzatban
olvashattok, amelyet egyaránt megtalálhattok egyetemünk és a diákság honlapján is!

Áldott készülődést kívánva, szeretettel:
Zágonyi Markó Tamás
Szenior
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