Ünnepi istentisztelet
2015. augusztus 30. sokáig emlékezetes marad a Hajdúbagosiak számára, mivel megtelt az
Isten háza. Ritka pillanatot élhettek át, hiszen egyszerre került sor a szépen felújított
templomuk átadására és az immáron két éve a gyülekezet közösségében szolgáló Czeglédi
Péter Pál beiktatására. A gyülekezet apraja-nagyja magáénak érezte az alkalmat és a
település lakóival karöltve egy erejüket meghazudtoló projektzáró és lelkészbeiktató ünnepet
szervezett meg.
Az egyházközség 2014 januárjában értesült arról, hogy 48.664.892 Ft összeget nyert az
általa benyújtott pályázat. A támogatásból megvalósuló teljes külső felújítás és tetőhéjazat
csere a gyülekezet nagy örömére szolgált, hiszen az épület meglehetősen rossz állapotban volt
már. A munkálatok nagy lendülettel el is kezdődtek. A sikeres műszaki átadást és helyszíni
szemlét követően a gyülekezet megnyugvására Isten kegyelméből 2015 tavaszán megtörtént
a megítélt összeg kifizetése. A pályázat igazi kihívás volt lelkipásztornak és gyülekezetnek
egyaránt, mivel egyikkőjüknek sem volt még dolga ilyen mértékű pályázati forrás kezelésével.
Reméljük, hogy az Isten mindennapi gondviselését a pályázattal való munkában is
megtapasztaló közösség még bátrabban és határozottabban tud a megújuló pályázati
forrásokkal élni a jövőben.
Czeglédi Péter Pált a gyülekezet 2015. július 5.-én választotta meg lelkipásztorává. A projekt
lezárulása mellett az ő hajdúbagosi lelkipásztori szolgálatának kezdetét ünnepelte a
gyülekezet. Az alkalomra sokan érkeztek a gyülekezet közösségébe, hogy együtt kérjünk
áldást kezdődő szolgálatára. Az igét Főtiszteletű Dr. Fekete Károly hirdette, aki a lábmosás
történetének jézusi alázatára tanított. A beiktatást Nagytiszteletű Vad Zsigmond esperes úr
végezte, míg a nyilvános presbiteri ülést Dr. Csabina Sándor egyházmegyei gondnok úr
vezette. A beiktatást követően Czeglédi Péter Pál lelkipásztor is hirdette Isten igéjét. Ő saját
vezérigéjét, az Ézs 40,30-31-et értelmezte a gyülekezet mindennapjainak a szemszögéből.
Az ünnepi istentiszteleten több köszöntő is elhangozott. Először Bakos Károly gondnok úr
és felesége adta át a gyülekezet ajándékát, ami egy csodálatos bocskai kabát volt. Másodszor
pedig a megjelent palástos lelkipásztorok köszöntötték szolgatársukat. Ezek után Dr.
Csabina Sándor köszöntött a debreceni egyházmegye nevében, majd Bakos Károly gondnok
úr méltatta a lelkipásztor eddigi munkáját. A köszöntéseket egyházi oldalról Főtiszteletű Dr.
Bölcskei Gusztáv rektora úr zárta a DRHE nevében. A világi oldal köszöntéseit a rendezvény
diszvendége, Hajdúbagos szülötte, Jakab István a magyar országgyűlés alelnöke nyitotta
meg. Őt Szabó Lukács Imre polgármester úr, majd a család részéről id. Czeglédi Péter Pál
követte.
Az istentisztelet után vacsorával zárult az ünneplés, ahol minden templomban megjelent
személyt nagy szeretettel látott a gyülekezet. A szeretetvendégség minden részletét
támogatóink és gyülekezeti tagjaink segítségével tudtuk megvalósítani. Hála legyen azért
Istennek, hogy a testvérek engedtek Isten megszólításának és idejüket, javaikat nem nézve
segédkeztek nekünk.
A gyülekezet hálás Istennek a megtapasztalt áldásokért és minden kedves vendégünknek
megtisztelő jelenlétéért.

