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32 év után újra istentisztelet az Egyetemi templomban

Gyülekezetünk tagjai már értesülhettek 
arról, hogy az Egyházkerület vezetésével 
kötött megállapodás alapján az Egyetemi 
templom épülete a Kerület tulajdonában 
marad, amiért cserében a Nagyerdei 
Gyülekezet közegyházi keretből bővítheti 
saját ingatlanjait. Az Egyetemi templom 
így az Egyetemi Gyülekezet és az Egyház 
Informatikai központjának adhat helyet az 
elkövetkező években. Az interjút Püski 
Dániellel, az Egyetemi Gyülekezet egyik 
lelkészével készítettük abból az apropó-
ból, hogy megtartották első istentisztele-
tüket a templomban.
– Hogyan jutott el odáig az Egyetemi 
Gyülekezet, hogy legalább részben birtok-
ba vegye az Egyetemi templomot?
– Mint ahogy azt a Nagyerdei Gyülekezet 
tagjai is jól tudják, hosszú éveken keresz-
tül a Bolyai utcán tartottuk alkalmainkat 
éppen azért, mert nem volt saját istentisz-
teleti helyünk. Ez a helyzet akkor változ-
hatott meg, amikor a Könyvtár elkezdte 
kiüríteni a templomot, és elkezdhettünk 
azon gondolkodni, hogy miként is hasz-
nosíthatnánk az épületet. Idén januárra a 
kiürítés már majdnem befejeződött, így a 
második félévtől már megnyílt az épület 
előttünk is. 

– Ez azt jelenti, hogy akkor a teljes épü-
letet elkezdhettétek használni?
– Sajnos még nem. A korábbi templom-
térben még mindig az a hatalmas polc-
rendszer van, amit a Könyvtár építtetett 
raktárnak. Ennek eltávolításáig csak a 
korábbi karzaton és a hozzá tartozó két 
kisteremben tudunk alkalmakat tartani, a 
templom korábbi előterét pedig társalgó-
ként tudjuk hasznosítani. 
– A templomhoz tartozik egy nagy alagsor 
is. Mi található itt? 
– A Református Egyház informatikusa-
inak vezetésével egy olyan oktatóköz-
pontot szeretnénk kialakítani, amelyet 
egyszerre tudna az Egyház saját oktatási 
céljaira hasznosítani, és lehetőséget terem-
tenénk arra is, hogy az Egyetem diákjai is 
igénybe vegyék.
– Milyen tervekkel készültök arra, hogy 
ebben a megváltozott közegben még ha-
tékonyabban elérjétek a diákokat. Létezik 
valamilyen adat arra nézve, hogy hány 
református gyökerű diák is jár az Egye-
temre?
– Az elmúlt évben készült egy felmérés, 
ami szerint a diákok több, mint 40 száza-
léka református gyökerekkel rendelkezik. 
Ez legalább 10000 református gyökerű 
diákot jelent. Ez egy hatalmas szám, és 
még nehezebbé teszi a helyzetet, hogy 
a diákok néhány év alatt teljesen kicse-
rélődnek, így szinte kezdhetjük előről a 
munkát. Ezért első és legfontosabb cé-
lunknak tekintjük, hogy elérjük azokat a 
vidékről az Egyetemre járó diákokat, akik 
már saját anyagyülekezetükben is aktívak 
voltak, mert a missziót elsősorban rájuk 
építve lehet majd kiszélesíteni. Kustárné 
Almási Zsuzsával lelkésztársammal, mi 
ketten önmagunkban naponta legfeljebb 

Püski Dániel
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néhány diákkal tudnánk beszélgetni, de 
a fi atalokkal együtt már sokkal többeket 
elérhetünk. 
– Milyen alkalmakat szerveztek annak 
érdekében, hogy minél többekhez eljut-
hasson az evangélium?
– Egy költözés minden gyülekezet 
életében komoly változásokkal jár együtt, 
még akkor is ha tulajdonképpen hazaköl-
töztünk. Ebben a félévben ezért főként arra 
koncentrálunk, hogy otthonossá tegyük 
ezt az új közeget, ezért a klasszikus szerda 
esti ifjúsági istentisztelet mellett olyan 
alkalmakat tervezünk, amikor a fi atalokkal 
egy csésze tea, vagy vacsora, vagy éppen 
egy fi lm mellett beszélgethetünk, egymást 
még jobban megismerhetjük. 
– Köszönöm az interjút. Isten áldását 
kérjük a gyülekezetre.
– Köszönöm a lehetőséget. Szeretettel 
várunk mindenkit alkalmainkra, vagy csak 
egy egyszerű baráti látogatásra.

Fazakas Gergely

MÁS SZOMJÚSÁG

Télből kinőve
lehet-e más út?!
Készül a tavasz
Valahol másutt.

Erdőn keresztül
harkály kopácsol,
gyógyító himnuszt
értünk ácsol.

Tétova jövőnk
Könnyen elejti,
„mit hoz a múlt,
Senki se sejti.”

Nagy Gáspár:

Naponta jön
és megzsarol
felhőket küld
   esőt ígér

aztán csak zöld
vak szomjúság
   káprázatát
   teríti szét

mozdulatlan
vibrál a lég
amíg lecsap
a böjti szél

de nem a száj 
nem is a föld
szomját oltja:

  a lélekét.

KÉSZÜL A TAVASZKustárné Almási Zsuzsa
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Az Újvilág és régi kérdéseink (6.)

A templomunk közelében lévő lakótele-
pen élők közül már többször találkoztam 
olyanokkal, akik nem tudták, hogy a Bo-
lyai utcán van egy református templom. 
Tájékozatlanságuknak nyilván ők maguk, 
de a mi hiányosságaink is okai lehetnek. 
A bibliai tanítás vonatkozásában is igen 
nagy hiányosságok, tévedések vannak a 
mai magyar társadalomban.
A középkorban a nagyon drága, kézzel 
másolt kódexek világában, és a tömegek 
számára nem érthető latin liturgia nehézsé-
gei miatt a freskók részben segíthették a 
nagyrészt írástudatlan tömegeknek néhány 
bibliai történet megismerését.
A reformáció nagyon tudatosan törekedett, 
a kor legmagasabb színvonalán, akkor a 
könyvnyomtatás eszközeivel, és az is-
koláztatás fokozatos kiterjesztésével, az 
adott kor anyanyelvén elérni a szélesebb 
tömegeket a bibliai üzenettel. A refor-
máció századában a nyomdák több mint 
75%-át protestánsok működtették.
A diktatúrák nem véletlenül vezették be a 
cenzúrát, és erősen korlátozták hazánkban 
is az egyházak által kiadható könyvek 
példányszámát, gyakorlatilag csak a szó-
székre szűkítették a tanítás, tájékoztatás 
lehetőségét.

A tájékoztatásról
Egyházközségünk vezető lelkésze az Egye-
sült Államokban járt, és az ott teológiai 
ösztöndíjjal tanuló Dániel fi a segítségével 
három hétig tanulmányozta 13 gyülekezet 
életét, missziós szolgálatát, meglátogatva 
10 különböző istentiszteletet, és konzultáci-
ót folytatott 11 gyülekezet vezetőivel. Most 
cikksorozatban osztja meg, az általános 
bevezető után, 6 témakörbe sűrítve tapasz-
talatainak egy részét olvasóinkkal. (Szerk.) 

A tájékozódás lehetőségei és szokásai 
napjainkban igen gyorsan változnak. Új 
jelenség gyülekezetünkben, hogy újságun-
kat egyre többen a honlapunkon olvassák, 
ezért egy kicsit kevesebb nyomtatott 
változatra lesz most már szükségünk. 
Viszont a világ bármely pontján olvasható 
honlapunkon a Szivárvány.
Az amerikai útra készülve nagy segítséget 
jelentett a modern technika, az internet, a 
gyülekezeti honlapok világa is. Előzetesen 
információt gyűjthettünk a meglátoga-
tandó gyülekezetekről. Az utat szervezve 
saját honlapunkra mi is ezért készítettük el 
a rövid angol nyelvű bemutatkozást.
Néha gyülekezeti pólónkba öltözve je-
lentünk meg egy-egy konzultáción, és 
tanulmányoztuk a befelé és a kifelé szóló 
tájékoztatás különböző eszközeit, módjait, 
mint amelyeknek nagy részét már itthon 
mi is gyakorlunk.

Times Square Church hívogató főbejárata

Tanulságok:
• Az egyik legrégebbi és ma is hasznos 
mód a gyülekezeti hirdetőtábla az előtér-
ben, és külön a csoportoknak a saját terme-
ikben az aktuális információk számára. 
• A templom előcsarnokában az infor-
mációs pult, gyülekezeti önkéntesek 
szolgálatával.
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Az Újvilág és régi kérdéseink (6.)

• A nyomtatott, képes információs szó-
róanyagok sokasága bemutatkozó, tájé-
koztató, bejelentkező, programismertető, 
véleménygyűjtő, adakozási, külmissziós 
stb. tartalommal a templom előcsarnoká-
ban elhelyezve.
• A templomi padokban megtalálhatók 
énekeskönyvek, Bibliák és bejelentkező, 
véleménygyűjtő, adakozási lapok is, író-
eszközökkel együtt.
• A gyülekezeti újságok (vagy újságszerű 
körlevelek) már régóta bevett tájékoztatási 
formák a gyülekezeti tagok és a külvilág 
felé is.
• Az istentiszteleten általában van szóbeli 
hirdetés is, de a legtöbb helyen projektor-
ral többször is kivetítik, esetleg fotókkal 
együtt az információkat, már a gyüleke-
zési időben is.
• Természetesen a gyülekezeti körleve-
lek, újabban a kör-e-mailek is alkalmasak 
a tájékoztatásra, megszólításra, hívoga-
tásra.
• Mindegyik gyülekezet nagy 
hangsúlyt helyez a korszerű 
technika adta, immár nemzetkö-
zi elérhetőséget, ismertséget is 
biztosító lehetőség, az internet 
felhasználásra, különösképpen a 
gyülekezeti honlapjuk által.

• A honlapokon olvasható pl. a gyüleke-
zetek hitvallása, víziója, alkalmaik, prog-
ramjaik, a közösség életének, vezetőinek 
bemutatása… stb.
• A honlapok a szöveg, kép, hang közve-
títése által jó lehetőséget adnak a tájékoz-
tatásra, hívogatásra, igehirdetések, zenei 
anyagok elérésére.
• A honlapok nagyszerű lehetőséget 
adnak a fórumozásra, ahol pl. a gyüleke-
zet tagjai az általuk felvetett, különböző 
témakörökről folytathatnak közvetlen 
levelezést.
• A rengeteg rádió- és TV-csatorna néme-
lyikén néhány gyülekezet saját műsorral 
folyamatosan jelen van.

Információs pult, Grace Church of  DuPage

Chicago-i  templompadok

• A hangkazetták különböző (magnó, 
CD) módjait több gyülekezet használja pl. 
igehirdetések, előadások terjesztésére is.
• A könyvkiadás lehetőségével is folya-
matosan élnek a gyülekezetek.
• A tájékoztatásban az egységes arculat 
(image) kialakítása is nagyon fontos, ezt 

segítheti a gyülekezeti logó is.
• Az eszköz nem minden, de 
élnünk kell az adott kor adta 
legmodernebb lehetőségek-
kel is az evangélium terjesz-
tésében és a tájékoztatásban 
is. (Folytatjuk!)

Püski Lajos
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Szolgálat a hajléktalanok között

Február 10-én, immár harmadízben, ismét 
sütöttek-főztek gyülekezetünk asszonyai 
a város hajléktalanjai számára.
Kora reggel elkezdődött a munka mind 
a Tanítóképző konyhájában, ahol a 
babgulyás készült, mind a gyülekezeti 
ház nagytermében, ahol szorgos kezek 
csomagolták zacskóba a folyamatosan 
érkező, otthon sütött pogácsát és buktát.
Ebben az évben is három helyen 
osztottunk meleg ételt: a Nagyállomás 
mellett, az egykori Meteor Mozinál, 
majd a Nagyerdőn, az egyetemi 
villamosmegállónál.  
A 200 adag ételt a regisztráció szerint 
115 személy között osztottuk szét, és 
még sokan repetát is vittek magukkal. 
Természetesen a maradék is talált gazdát 
a hajléktalan szállón, ahol délután 
osztották szét a rászorulók között. 
Többen elmondták közülük, ha aznap 
nem megyünk, hétfőig nem lett volna mit 
egyenek. 
Az egyik asszony szomorúan beszélt 
arról, hogy egykor, amíg dolgozott, alig 
várta a hétvégét, hogy pihenhessen. Most 
retteg tőle, mert a hétvége egyet jelent 
neki az éhezéssel, és általában a fázással, 
mert ő ekkor nem tud hová menni.
Igyekeztünk a kézzelfogható dolgok, 

az étel, sapka, sál és takaró mellé lelki 
tartalomról is gondoskodni. 
Fiataljaink közül többen is vállalták, 
hogy eljönnek énekelni, hogy így a 
zene nyelvén közvetítsük nekik az 
evangéliumot.
Az ételosztás azonban önmagában 
nem elegendő, bár igen sokat jelent. 
A legtöbbjük személyes kapcsolatra is 
vágyik, beszélgetésre, törődésre. Ezeket 
nem mindig könnyű nyújtani, mivel 
sokan vágyaik ellenére zárkózottak, 
sőt elutasítók a hozzájuk közeledővel 
szemben. Voltak olyan testvérek, akik 
nagyrészt azzal foglalkoztak, hogy 
közöttük legyenek, szóba elegyedjenek 
velük.
A hajléktalanok közötti munkálkodásunk, 
amelyben több mint 65 gyülekezeti 
tagunk részt vett (a pénzt adakozókat nem 
számítva), egy nagyobb szolgálat része 
más gyülekezetetekkel együtt, amelyet a 
nagytemplomiak koordinálnak, hogy heti 
rendszerességgel adjanak fi zikai és lelki 
táplálékot a rászorulóknak.

Minden segítő és adakozó szolgálatát 
köszönjük!

Csinády Melinda
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Ha a Föld egy falu lenne…

– Levél az internetről –
Ha a Föld népessége egy 100 lakosú falura zsugorodna össze, ahol megőrződne az 
emberi sokféleség aránya, vajon hogy nézne ki ez a kicsi, tarka összetételű falucska? 
Pontosan ezt vizsgálta Philip M. Harter, a Stanfordi Egyetem orvosa. Részletek vizs-
gálatának eredményeiből: A faluban élne: 

– 57 ázsiai, 21 európai, 14 amerikai, 8 afrikai
– 52 nő, 48 férfi 
– 70 színes bőrű, 30 fehér
– 30 keresztény, 70 más vallású
– 6 ember tulajdonában lenne a világ vagyonának 59 %-a, és ez a 6 ember mind az 

Egyesült Államokból származna
– 80-an élnének elégtelen lakáskörülmények között
– 70-en nem tudnának olvasni
– 50 lenne alultáplált
– 1 embernek lenne egyetemi végzettsége
– 1 embernek lenne számítógépe.

Gondolkozz el a következőkön:
– Ha szép lakásban laksz, elég élelmed van és tudsz olvasni, akkor egy nagyon szűk és 
szerencsés csoport tagja vagy. Ha még számítógéped is van, akkor az elithez tartozol.
– Ha ma reggel inkább egészségesen, mint betegen ébredtél, akkor boldogabb vagy, 
mint az az egymillió ember, aki nem éli túl ezt a hetet.
– Ha sosem éltél háborúban, fogságban, nem szenvedtél kínzástól vagy éhségtől, akkor 
jobb sorsod volt, mint 500 millió embernek a világon.
– Ha szabadon járhatsz templomba, anélkül, hogy zaklatástól, üldözéstől, kínzástól 
vagy haláltól kellene tartanod, akkor boldogabb vagy, mint az az egymilliárd ember, 
akinek nincs ilyen szerencséje.
– Ha van ennivalód a hűtőben, ruhád, amit hordhatsz, és tető a fejed felett, akkor 
gazdagabb vagy, mint a Föld lakóinak 75%-a.
– Ha van pénzed a bankban és a pénztárcádban, és gyűjtesz a kis perselyedbe, akkor 
a világ leggazdagabb embereinek 8 %-os csoportjába tartozol.
– Ha még élnek a szüleid, akkor a ritka szerencsések közé tartozol.
– Ha emelt fővel járhatsz, ajkadon mosollyal, akkor nagyon hálás lehetsz Istennek, 
mert sok-sok embernek erre nincs lehetősége.
– Ha olvasod ezt a híradást, akkor boldogabb vagy, mint kétmilliárd ember, aki egyál-
talán nem tud olvasni.

Ha egy kicsit belegondolunk, láthatjuk, hogy igazán felesleges elégedetlenkedni, 
követelőzni, hiszen hiányaink nagyon is viszonylagosak. Gondoljunk a rosszabb 
helyzetben lévőkre, próbáljunk segíteni, és adjunk hálát Istennek mindazért, amivel 
rendelkezhetünk. Gellénné Kálmánchey Márta



„Éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, 
és önmagát adta értünk…” (Ef. 5,2)

Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele
4032 Debrecen, Bolyai u. 25. Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos, lelkipásztor
Fejléc:       Betűvető Bt.                 Tördelés: Bene Lászlóné
Nyomda:   REXPO Kft.                 Készült 500 példányban
15. évfolyam 3. szám, megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:         11738008-20012917

(vasárnaponként 5 órakor) 
Márc. 11. Fekete Nándor orgonál, Pallagi 
Teréz fuvolázik.
Márc. 18. Vadász Attila zongorázik, Dosz-
tán Dénes hegedül
Márc. 25. A Partium Egyetem Kórusa és 
a Debreceni Kollégiumi Kántus énekel, 
vezényel: Berkesi Sándor
Ápr. 1. Farkas Aliz orgonál

Zenés áhítat

Gyülekezeti honlapunk címe, melyen a 
Szivárvány is megtalálható: 

www.refnagyerdo.hu

Kórházlelkészek:
Kenézy Kórház – 511-777/1943
Klinika – 411-600/4978 (üzenetrögzítős)
Méliusz Református Rádió – 88 MHz-en 
URH sávban városon belül 

Információ

Hírek

 Filmklub: Angyalok városa c. film 
vetítése márc. 31-én szombaton 5 órakor, 
a gyülekezeti teremben.

 Felnőttek keresztelése és konfi rmáci-
ója lesz április 1-én, virágvasárnap a fél 
11-es istentiszteleten.

 Családi istentisztelet kivételesen áp-
rilis 1-én, virágvasárnap délután 3 órakor 
lesz az önkormányzati iskolába járó hit-
tanosoknak és szüleiknek.

 Úrvacsorai előkészítő istentiszteletek 
lesznek április 4-7 között, szerda-szombat 
este 6 órakor.

 Nagypénteken istentisztelet (ápr. 6-
án) délelőtt fél 11-kor lesz, este 6 órakor 
passiós istentisztelet.

 Húsvétvasárnap délelőtt fél 9-kor és 
fél 11-kor úrvacsorás istentisztelet lesz, 
délután 5 órakor zenés áhítat.

 Húsvéthétfőn csak fél 11-kor lesz is-
tentisztelet keresztelésekkel. Az ünnepen 
legátus is szolgál. 

 „Anya kimenője” c. gyermeknevelési 
konferencia lesz szülőknek ápr. 14-én.

Az egyik 1% átutalásához Református 
Egyházunk technikai száma: 0066.
A másik 1% átutalásához “Alapítvány a 
Debrecen-Nagyerdei Egyházközségért és 
Ifjúságáért” adószáma: 18545269-1-09.

 sokakhoz eljusson a húsvéti örömhír,
 szülőkért és családokért,
 gyülekezeti életünk megújulásáért.

Imádkozzunk…

1% + 1%


