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A 2017-es Református Ifjúsági Találkozó-
nak Debrecen adott otthont. A Csillagpon-
ton, ahol öt napra több mint 4000 fő gyűlt 
össze, gyülekezetünk ifi sei is szolgáltak. A 
CSP Band vezetésére beosztott lelkészün-
ket, Bertha Zoltánt kérték fel, így az áhí-
tatokon, előadásokon és istentiszteleteken 
zenélő dicsőítő zenekar nagy részét ifi s 
zenészeink alkották. Lélekvesztő címmel 
pedig kísértéseikkel szembesítő élmény-
sétát készítettek fi ataljaink. A követke-
zőkben az ő gondolataikat tolmácsoljuk.
Zenekar:
A Csillagponton és a felkészülés alatt a 
dicsőítés mint fogalom, sokat ismételt 
kliséből értelmes és egyedülálló élménnyé 
nőtt a szememben. Megtapasztaltam azt, 
hogy ilyenkor nem az számít, hogy meny-
nyire vagyok képzett vagy rutinos zenész, 
hanem az egyetlen dolog amire fi gyelnem 
kell, hogy minden mondatot és akkordot 
közvetlenül Istennek címezzek. Hodossi 
Márk A másokért való felelősség áldott 
leckéje. Vígh Tamás
Lélekvesztő:
Összetartozás, bizalom és elmélyülés. 
Ezekkel a szavakkal tudom legjobban 
körülírni a Csillagpontot. Hasonlóan a 
gyülekezeti nagytáborhoz, énekeltünk, 
áhítatokon, sport és egyéb programokon, 
remek koncerteken vehettünk részt. Min-
denki megtalálta azt a programot, ami 
érdekelte. Azonban igazán az tette emlé-
kezetessé, hogy aktív részese lehettem az 
által, hogy szolgáltam. Nemcsak a hitem 
erősödött, hanem olyan embereket is 
megismerhettem, akik ugyanúgy Istenbe 
vetik bizalmukat, mint én. Szarvas Anikó
Már az előkészületek is jó hangulatban 
teltek, de ami a legfontosabb: sikerült úgy 
megvalósítani „élesben”, ahogy eltervez-

tük. Nekünk és remélem a résztvevőknek 
is maradandó élmény lett. A többi csillag-
pontos programon is részt vehettünk, az 
istentiszteleteken, előadásokon elhang-
zottak nagyon megragadóak és érdekesek 
voltak, sok belső bizonytalanságra vagy 
kérdésre választ adtak. Lehetőségünk volt 
személyes beszélgetésre olyan fi atalokkal, 
akiknek az élete egy pontot kisodródott, 
de mára megtértek, és így tudják, hogy 
milyen hatalmas segítségük van az élet-
ben. Különleges volt ez a pár nap, nem 
csak számomra, hanem a többi 4-5 ezer 
fi atalnak is! Illyés Anikó
A Lélekvesztő maga elég izgalmas volt, 
nekem mégis az jelentett sokat, hogy hívő 
közegben szolgálhattam.  A helyszín meg-
választása, berendezése, a téma is nagyban 
hozzájárult ehhez. Feltett szándékom két 
év múlva újra ott lenni! Kósa Anna 
A nagyobb élményt számomra az első 
állomás jelentette, ahol próbára tettük a 
bemerészkedők türelmét – szándékosan. 
Jó volt, hogy az emberekkel váltottunk 
pár szót, sokat nevettünk, és az állomás 
során egy kicsit meg is ismertük a reakci-
óik alapján őket (pl. ki hogyan fogadta az 
„átverést”), ezáltal személyesebbé vált az 
egész szolgálat, én ezt szerettem benne a 
legjobban. Most lelkileg egy kicsit nehéz 
időszakomban vagyok, ezért különösen 
sokat jelentett, hogy pár napig jobban 
tudtam Istenre fi gyelni. Türk Orsi
Vegyes érzelmekkel érkeztem meg a 
szolgálat napján, csütörtökön a hely-
színre. Kicsit tartottam attól, hogy nem 
úgy fognak elsülni a dolgok, ahogyan 
szeretnénk. Azonban a rengeteg résztve-
vő és a pozitív visszajelzések eloszlattak 
minden kétséget. Az én állomásom – az 
értékek állomása – pont olyan volt, hogy 
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Ifi s évzárón

tudtam beszélgetni pár szót mindegyik 
résztvevővel, arról hogy számára mi és 
miért fontos az életben. Nagyon érdekes, 
elgondolkodtató és felemelő volt hallani 
ezeket a szavakat, kiváltképpen a felső 
tagozatos korosztálytól. Nagyon jó volt 
látni a mi gyülekezetünk ifi s zenekarának, 
a barátaimnak a szolgálatát, akik a CSP 
Band nagy részét alkották. Leírhatatlan 
érzés volt őket a nagyszínpadon nézni 
több ezer ember előtt. Gyuris Adél Kinga
Számomra hatalmas élmény volt, szuper 
emberekkel, jó barátokkal együtt dolgoz-
ni, és ennek az eredménye a Csillagponton 
is igazolódott. A Lélekvesztő volt az ok és 
a cél számomra. Eleinte nem reméltem 
többet. Ez szinte azonnal megváltozott, 
amint elkezdődött a nyitó istentisztelet, és 

magával ragadott a hangulat! Az életem-
ben komoly, pozitív változások történtek 
az elmúlt hónapban, mindezt koronázta 
meg számomra az idei Csillagpont. Az, 
ahogy mindent elfelejthettem, és csak 
megélhettem Isten közelségét 4000 
emberrel, fi atallal, rég nem látott és új 
barátokkal. Nekem nagyon fontos volt 
ebben a hétben a közösség, és az, hogy 
ez az egész esemény élő volt és hiteles. 
Egyben hihetetlen személyes és közösségi 
élmény volt. Rengeteg dolgot vittem haza 
idén a Csillagpontról, de főleg a tudatot, 
hogy mind ott vagyunk a fazekas mester 
korongján, és mind arra tartunk, és úgy 
formálódunk, ahogy kell, és ahogy a saját 
szolgálatunk igényli, nem a saját hanem az 
Isten dicsőségére. Gonda Bence

Kerékpáros kiránduláson a Dunakanyarban 
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Ifis évzáró

Az ifi k minden évben egy közös össze-
jövetellel zárják le és emlékeznek meg 
az eltelt évről. Ez az alkalom lehetővé 
teszi, hogy a gyülekezet ifi s csoportjai és 
azoknak a vezetői eltöltsenek együtt egy 
délutánt és jól érezzék magukat. Én úgy 
látom, hogy ilyenkor lehetőség nyílik arra 
is, hogy az ifi k nyissanak egymás felé, job-
ban megismerjék egymást, ezt segítették a 
közös játékok is. Ezekre az eseményekre 
szép számmal össze szoktak gyűlni az 
emberek és ez most sem történt másképp.

Az évzáróra idén június 24-én került sor 
gyülekezetünkben. A kezdés előtt az ifi k 
készültek a saját játékuk bemutatására. 
Az évzárót közös áhítattal kezdtük, ame-
lyet Bertha Zoli tartott. Az áhítat témáját 
a Bibliaolvasó Kalauz aznapi igéje adta, 
az Apostolok Cselekedeteinek 21,17-26. 
része. 
Engem megfogott az ige üzenete, hogy 
aki képes meghajolni a közösség aka-
rata előtt, annak ez a cselekedete nem 
gyenge jellemet takar. Pál megtérítette a 
rómaiakat, de nem várta el tőlük, hogy a 
zsidók szigorú szabályait, megtisztulási 
formuláit betartsák. A zsidók erre a tettre 
felháborodtak és követelték Páltól, hogy 
vegyen részt a tisztulási szertartásokon. 
Pál megtette és nem amiatt, mert gyenge 
jellem lett volna, hanem azért, hogy ne 
botránkoztassa meg a zsidó közösséget. 
Zoli ezt több kiváló példával mutatta be. 
Az áhítatot közös imádkozással zártuk le. 

Ezután megnéztünk egy videót, amely 
röviden összefoglalta, hogy milyen ese-
mények, összejövetelek voltak az évben. 
Zoli kihívta az ifi k vezetőit, és megkö-
szönte az egész éves munkájukat. Az ifi  

vezetők Bagoly Berti féle Mindenízű 
Drazsét kaptak. Öt ifi  vett részt az évzárón, 
az Otniél, az Uzziás, a Sifi , a Szilász és 
a Págiel. Számozás alapján csoportokat 
alkottunk, így nem az ifi k küzdöttek meg 
egymás ellen. Amint a beszámolóm elején 
is írtam, minden ifi  készült egy játékkal 
az eseményre. Minden játék témája egy 
bibliai esemény köré csoportosult. A 
verseny alma halászással indult, majd 
a csapatoknak az almát át kellett adnia 
egymásnak úgy, hogy kézzel nem érhettek 
hozzá, mindez az Uzziás ifi  ötlete volt. A 
Szilász ifi  ötletei közé tartozott az activity, 
amelyben Lajos bácsi is részt vett és a lufi  
dobálás. A Bábel tornya bibliai történethez 
kapcsolódott a Sifi  ifi  feladata, amelyben 
a nyelveket kellett összepárosítani az 
írásokkal. Az utolsó feladatot az Otniél 
ifi  mutatta be, amely a béna ember tör-
ténetéhez kapcsolódott, akit beemeltek a 
háztetőn, hogy találkozhasson Jézussal. 
Az összes feladat beszámított a versenybe, 
de a legtöbb csapat a végére már nem tudta 
a pontszámát, így minden csapat győztes-
ként zárta a „megmérettetést”. 

Ezt követően szeretetvendégség volt, így 
az ételekről és az italokról minden ifi  maga 
gondoskodott, de mindenki megosztott a 
többiekkel. Nagyon fi nom ételek kerültek 
az asztalra, különösen Püski Eszter két 
tortája ízlett.
Szeretek részt venni ezeken az esemé-
nyeken, mindig úgy érzem, hogy kaptam 
valami újat, legyen szó évzáróról, ifi ről, 
teaházról, farsangról vagy táborról. Új él-
ményekkel, érzésekkel, tanításokkal gaz-
dagodom. Mindig vidáman és pozitívan 
térek haza, ez most se történt másképp.  

György-Fazakas Fanni
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Kiszállás a tiszalöki börtönbe

Elfogadva a tiszalöki börtönlelkész invi-
tálását, gyülek ezetünk néhány fi ataljával 
egy emlékezetes délelőttöt tölthettem el 
Magyarország „ötcsillagos” börtönében. 
Első állomásunk az igényesen és gazda-
gon festett kultúrterem volt. Kíváncsian 
vártuk a fogvatartottakat. Milyen lesz 
szemtől-szemben ülni nekünk velük és 
nekik velünk? Vajon hogyan fogadják 
szolgálatunkat?
Az igehirdetés a szabadságról, a szabad-
ságra való elhívásról szólt a Gal 5 alapján. 
Nyitottsággal hallgatták az üzenetet, majd 
Gál Gábor bizonyságtételénél megindító 
volt odafi gyelésük. Az alkalmat közös 
énekléssel zártuk, egy közösségként éne-
kelve: Isten fénye út a sötétben… kérve 
Istent, hogy: „Isten útján együtt hadd 
menjünk!”
Idegenvezetőnktől megtudtuk, hogy az 
elítéltek nagyon vártak bennünket. Ebben 
az intézményben már 2 éve létezik APAC 
részleg. Ez azt jelenti, hogy a keresztyén 
szellemiségű elítéltek egy csoportban, 
részlegen élnek, mindennapjaik része az 
istentisztelet, a bibliaóra, az énekóra.
Az intézményben egyébként tisztaság, 
rend, fegyelem uralkodott. A rideg, be-
tonszürke km-hosszú, cellákra osztott 
folyosólabirintusban a csendet jóformán 
csak az ajtónyitások és ajtócsapódások 
váltakozó zaja törte meg. Az ingerszegény 
környezetben van lehetőség gondolkodni, 
újragondolni múltat, jelent s talán a jövőt 
is. Még nekünk is. 
Akik odakerültek, nem véletlenül vannak 
ott. De van szabadulás, kiút. Ehhez Isten 
kell. És kellünk hozzá mi is, keresztyének, 
akik az embert is tisztelik. Imádkozzunk 
értük is!

Kozákné Tunyogi Andrea

A gyülekezet az utóbbi időben kezd egyre 
szorosabban kapcsolódni a kerékpározás-
hoz, sok tagunk közlekedik napi szinten 
kerékpárral. Ha jó az idő, az istentiszte-
leteket egyre többen kerékpárral közelítik 
meg, és a kerékpárt sportolásra, kikapcso-
lódásra is sokan használják. 
A gyülekezeten belül biciklitúrák szer-
veződnek, és mindig akadnak olyanok, 
akik a táborba – Nyíregyházáról vagy 
Derecenből indulva – kerékpárral érkeznek.
Június elején a gyülekezetből 23 fős tár-
saság járt a Dunakanyarban biciklitúrán. 
Az indulás előtt jutott eszembe, hogy 
speciálisan biciklitúrához írok egy imát. 
Akkor ez elmaradt, de most pótolom. Az 
ima második fele nagyrészt Püskiné Szé-
csi Judit egy tavaly őszi istentiszteleten 
elhagzott imáján alapul.
Hálát adok az Istennek, hogy úgy terem-
tette meg az emberi elmét, hogy az képes 
legyen megalkotni a kerékpárt, amellyel 
lehetővé vált, hogy az ember saját erejé-
ből, az Isten által teremtett környezetet kí-
mélve hosszú távolságot könnyen tegyen 
meg, akár napi tevékenységét végezve, 
akár saját örömére. Köszönöm, hogy a 
kerékpározáshoz köthetően, és a biciklis 
kirándulások alkalmával a családomban, 
a barátaim között és a gyülekezetben is 
sokan találtak igaz barátokra, sok szerelem 
szövődött, legyen most is így.
Minden Áldások Atyja áldja meg utunkat!
Az Úr legyen alattunk, hogy felfogjon, 
ha elesnénk! Az Úr legyen mögöttünk, 
hogy érezzük támogatását! Az Úr legyen 
előttünk, hogy bennünket az igaz úton 
vezessen! Az Úr legyen felettünk, hogy 
áldó kegyelmét árassza ránk! Az Úr legyen 
mellettünk, hogy karjába zárjon és védjen, 
ha veszedelem közelít! Ámen

Biciklitúra

Szük László
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Az orgona felújítása

A hangszer több mint 4 millió forintba 
került, önerőből fi nanszírozott, teljes körű 
felújításának ismertetésére a szakembere-
ket kértük. (Szerk.)

A június 11-i vasárnapon istentiszteletre 
összegyűltek egy részét bizonyára meg-
lepte, hogy a gyülekezet énekét nem orgo-
na, hanem zongorahang kíséri. Az orgona 
helyén pedig csak néhány kibontott alkat-
rész-féle, valamint a sípjaitól megfosztott 
orgonaház alsó része engedi sejtetni, hogy 
talán azért nem végérvényesen vállalta 
át a szolgálatot a zongora. Csupán arról 
volt szó, hogy a 37 éves orgona életében 
is eljött az idő a megújulásra. Mégpedig 
– ahogyan a hívő ember életében is a leg-
fontosabb – nem kívülről, hanem belülről!

A 24 regiszteres, két manuálos, pedálos, 
mechanikus orgona szétbontása és rész-
leges műhelybe szállítása június 6. és 
9. között zajlott. A három hetet felölelő 
műhelymunkát követően július 5-én vette 
kezdetét a kb. 4 hetes helyszíni munka.

A műhelymunkák keretében:
1. felülvizsgálatra és részleges javításra 
került az orgona 4 db szélládája (szélláda: 
a sípok alatt található, a levegőt a sípokhoz 
engedő szelepeket tartalmazó, nagyméretű 
szerkezeti egység); 
2. kicseréltük a hangszer 3 db tároló fúvó-
jának elöregedett bőrözését (fúvó: a motor 
által előállított levegő tárolására, valamint 
a kívánt légnyomás előállítására szolgáló 
fődarab|bőrözés: a belső térfogatát a be-; 
és kiáramló levegő mennyiségének függ-
vényében folyamatosan változtatni képes 
fúvó légtömítését biztosító, nagyméretű, 
hajlékony mozgó felület);

3. megterveztük és legyártottuk a me-
chanikus pedál-traktúra új, az eddiginél 
megbízhatóbb működését biztosító alkat-
részeit (mechanikus traktúra: a billentyűk 
és szelepek közötti összeköttetést biztosí-
tó, kis keresztmetszetű fa és fém pálcák, 
valamint az azok térbeli irányváltoztatását 
lehetővé tevő, forgómozgást végző, segéd-
alkatrészek együttese);
4. megterveztük és átalakítottuk a I+II 
manuálkopulát a korábbi hibás konstruk-
cióból adódó korlátozott használhatóság 
kiküszöbölésére (kopula: az orgona egyes 
billentyűsoraihoz tartozó sípművek egy 
billentyűzetről történő együttes megszó-
laltatását lehetővé tévő szerkezet; jelen 
esetben a mechanikus szerkezet bekapcso-
lásával elérhető, hogy a II. manuálhoz tar-
tozó sípsorok megszólaltathatók legyenek 
az I. manuálról is. A különböző kopulák 
elengedhetetlen műszaki feltételei annak, 
hogy az orgonista adott esetben akár az 
összes sípsort egyszerre meg tudja szó-
laltatni egy billentyűsorról!)
5. egy teljes sípsor, valamint a legtöbb 
sípsor kisebb méretű sípjai műhelyben 
végrehajtott revízión estek át, melynek 
keretében a természetes elöregedés kö-
vetkeztében kialakult anyaghibák javítása 
történt meg.
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Az orgona felújítása

A helyszíni munka során: 
1. a sípok nélküli orgonabelső kitakarítá-
sa és átvizsgálása, szükség szerinti javítása 
után visszaépítettük a műhelyben felújított 
alkatrészeket, melyet a szerkezet teljes 
beszabályozása követett;
2. eközben az összes — 1 548 darab — 
síp ki lett takarítva, a nagy, nehezebb sípok 
lábspicceinek (értsd: a síp alsó csúcsa, 
amin a síp áll) szükség szerinti javítása, 
illetve cseréje is végrehajtásra került;
3. ezt követte a megújult szerkezetbe 
visszaépített sípsorok intonációjának 
revíziója, valamint szükség szerinti kor-
rekciója és a hangolás;
4. végezetül a hangszer egésze egy újbóli, 
teljes áthangolással vált alkalmassá az 
előtte álló több évtizedes szolgálatra.

Vállalkozásunk, az Apertum Kft, mun-
katársaiként őszintén reméljük, hogy 
munkánkat és annak eredményét pozitív 
élményként őrzik meg, és kívánjuk, hogy 
gyülekezetük minden tagja a jövőben is 
sok örömet és békességet tudjon meríteni 
a megújult hangszer szolgálatából.

Pour László orgonaépítő mester 
Kis Zoltán orgonaépítő - ügyvezető

Hírek

  Presbiteri szolgálatra való jelöléshez 

ajánlásokat várunk szeptember 30-ig a kihe-

lyezett urnába.

 A gyülekezet zenekara szolgál augusztus 

16-án a Karakter Kávézóban 18 órától.

 Úrvacsora: szeptember 10-én. Előkészítő 

alkalmak: szept. 7-9-én 18 órától.

 Érdeklődők istentiszteletei: szeptember 

17, 24, október 1., fél 11-kor.

Börtönszolgálat

Szivárvány  –   a Debrecen-Nagyerdei Református 

Egyházközség hírlevele

4032 Debrecen, Bolyai u. 25.   Tel.: (52) 410-811

Felelős kiadó:  Püski Lajos

Nyomda:  Litográfi a         Készült 400 példányban

25. évfolyam 8. szám              Megjelenik havonta

Egyházközségünk számlasz.: 11738008-20012917

Gyül. honlapunk címe:       www.refnagyerdo.hu
E-mail: refnagyerdo@gmail.com

Információ

Kórházlelkészek:   Kenézy Kórház – 511-

777/1943;  Klinika – 319-057

Európa Rádió  –  94,4 MHz

„Ne keresse senki a maga javát, 

hanem a másét.” (1Kor 10,24)

Imádkozzunk:  új tanévet kezdőkért, 

 újonnan induló szolgálatokért,  hogy 

méltó módon dicsőíthessük Istent.
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