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Épüljünk, és építsünk (8.)

Címlapunkon a gyülekezeti életünket év-
tizedekre meghatározó építkezés látható. 
De miért kezdtünk bele ebbe a jelentős 
beruházásba?
A következő táblázat röviden összefoglal-
ja gyülekezetünk lelki és infrastrukturális 
gyarapodásának utóbbi 33 esztendejét. 
1975 és 1995 között történtek bővítések 
gyarapodó gyülekezetünk elhelyezésére. 
Az utóbbi másfél évtizedben 14 újabb 
kiscsoportunk indult. Az Egyetemi temp-
lom 2006-ig nyitott ügye miatt az utóbbi 
12 évben egyetlen m²-rel sem mertük 
bővíteni épületeinket. Most végre eljött 
a lehetősége annak, hogy jövőt álmodva 
gyülekezetünknek, közegyházi kompen-
zációt is kapva, építkezzünk. A táblázat 
tanulmányozása indítson Isten iránti há-
laadásra és bátor cselekvésre!
A folyamatosan működő kiscsoportjainkat 
csak az indulásuk évében jelöltük. A heti 
rendszerességű alkalmak közül sok nem 
szerepel itt, pl: az iskolai hittan kb. 25 cso-
portja, házikörök, MEKDSZ, Egyetemi 
istentisztelet stb., illetve a havi alkalmak: 
pl. Családi istentisztelet, Presbitérium és 
bizottságok, Filmklub, Teaház, Kertiparti 
vagy egyéb rendezvények, pl. missziói és 
ifjúsági napok stb.

Ifi s napunk

Túrmezei Erzsébet

VÁRJUK SZENTLELKEDET!

Vízhiány…fertőzött vizek.
Jó az évezredes csodáról énekelni, 
amikor megitatni a szomjasakat
 kősziklából forrás fakadt…
s mai csodákra várni.

Élő Jézus, legyen, ahogy ígérted!
Ejtsenek ámulatba minden népet
a vizek új csodái!

Ha aki szomjazik, hozzád siet,
Te ma is adsz neki élő vizet.
S ha hisz Tebenned,
lelkébe árasztod Lelked, és belsejéből 
élő víz folyamai ömlenek.
A sivatagban források fakadnak,
s amerre az élő víz buzog, árad, 
oázis támad
mindenütt, szerte a Földön.

Add Lelkedet, hogy áradjon, ömöljön, 
élessze fel az elepedteket,
halálra váltakat!
Áradjon az irgalom szeretet, 
amerre szerte a világon
ezer meg ezer új forrás fakad!

Várjuk a vizek új csodáit.
Várjuk Szentlelkedet!

Pünkösd
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Épüljünk, és építsünk (8.)

Év Bővítések Alkalmak
1975 Az új Bolyai úti templom felszentelése, 

benne az iroda, és egy kisterem. Szolgá-
lati lakás, segédlelkész garzon.

Vasárnap d.e. istentisztelet, esti áhítat, 
gyerekóra, bibliaóra, kátéóra.
Összesen: 4 kiscsoport volt.

1980 Elkészült az orgona. Zenés áhítat
1985 Megépült a jelenlegi gyülekezeti nagy-

terem a redőnyös kis résszel, dolgozó-
szoba, garázs

Ifi s csoport indult,
Gyül. hittancsoport.
1989-ben: összesen: 6 kiscsoport volt.

1990

1992

Lelkészházaspár választásával a felsza-
badult segédlelkész garzonból hivatal, 
gyül. konyha és vizes-blokk lett. Lel-
készlakás bővült egy szobával. 
(Egyetemi Templom visszaigénylésének 
elindítása)

„Ábrahám” ifi  1990, 
második kátés csoport 1990,
Kismamakör 1990, 
Bibliaiskola 1992,
Régi ifi ből házikör 1992, 
„Boáz” ifi  1992.

1993 Kisterem kialakítása a vendégszoba 
beolvasztásával.

Nyugdíjaskör, és Csüt. bibliakör 1993,
1993-ban összesen 14 kiscsoport volt.

1994
1995
1997
1997

Templomkert kihangosítása.
Új karzat építése (+ 80 ülőhely)
Templomkerítés építése.
Adományként egy 50m²-es lakást kap-
tunk.

Nőikör 1994, volt bibliaiskolások köre 
1995, „Cirénei” ifi  1996, Kórus 1997, 
„Dávid” ifi  1998, két gyerekóra 1998.
(második istentisztelet 1998).
1998-ban: 20 kiscsoport volt.

2002

2004

(Egyetemi Templom közegyházi tulaj-
donba, 2006-tól használatban is.)
Adományként egy 68m²-es lakást kap-
tunk.

„Éli” ifi  2000, „Fébé” ifi  2001, „Gábriel 
ifi  2002, „Hóseás” ifi  2003, „Izráel” ifi  
2004, „Józsué” ifi  2005, „Kornélius” 
ifi , 2006, „Lidia” ifi  2007.

2008 Gyülekezetiház bővítésének megkezdé-
se (+210m2)

2008 elején: 28 kiscsoportunk van.
2008 nyarán újabb ifi t indítunk.

A bővítés első üteme 
Elkészítettük 2007-ben gyülekezetünk 
10-15 évre szóló missziói programját és az 
ezt segítő, több részletben megvalósítható 
épületbővítési tervünket, mely részletesen 
a Szivárvány 2007/10. számában, és hon-
lapunkon is - refnagyerdo.hu - olvasható. 
Az építésztervező Kálmán Ernő és fi atal 
munkatársa Novák Róbert, a gépészeté 
pedig Szabó Béla mérnökök, akik egykor 
templomunkat is tervezték. A kivitelezést 
a Sándor László vezette Épkerservice Zrt. 

Barna László irányításával március elején 
nagy erőkkel megkezdte, és már a szerke-
zetkész állapothoz közeledünk. A szakipari 
munkákat Pusztai Mihály  és Kreiter Béla 
vállalkozók végzik. Az új résznek júl. 31-
re, az átalakításnak őszre el kell készülnie.

Az első ütem elemei:
– A templom és a jelenlegi gyülekezeti 
ház közé építünk most egy 170 m2-es föld-
szinti egységet és alatta 40 m2-es alagsort 
kazán és raktár számára.
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– Az összeépítés középső része egy 
90 m2-es, tető-megvilágítású átrium lesz. 
Ebből nyílnak a Mikszáth utca felől az 
új irodák  és a DAB Székház felől pedig 
egy új terem. Így a felszabaduló templomi 
irodában istentiszteletkor a picigyerekesek 
lehetnének. 
– Az átrium 3 ajtóval összenyitható lesz az 
orgona alatti kisteremmel és a templom-
mal. A hangosítás és vetítés által az átri-
ummal bővülhet a templomi férőhelyek 
száma. Az orgona alatti terem pedig job-
ban használható lesz kiscsoportoknak is. 
– A jelenlegi vizesblokk és iroda 50m²-es 
tömbjét átalakítjuk. Itt fut majd az átri-
umot a jelenlegi gyülekezeti termekkel 
összekötő folyosó, melyből nyílik majd 
az új vizesblokk, tágasabb gyülekezeti 
konyha és egy új kisterem.
– Elkészül a templom és gyülekezeti ház 
kötelező akadálymentesítése, valamint a 
mozgáskorlátozottak mellékhelyisége is.
– Az átrium (és a részben hozzányitható új 
terem) lenne a gyülekezeti élet legfonto-
sabb közösségi tere, hiszen istentiszteletek 
és egyéb alkalmak előtt, után, télen-nyáron 
alkalmas lesz a kötetlen beszélgetésekre 
és egyéb rendezvényekre is.

A bővítés első ütemének haszna röviden:
– az átrium a közösségépítést hatékonyan 
tudná segíteni,
– az így kialakuló épületegyüttes sokkal 
többféle módon válik hasznosíthatóvá,
– az irodai, és kiscsoportos foglalkozások szá-
mára közel 100%-os bővülést tudunk elérni, 
– a templomi férőhelyekhez is jelent se-
gítséget az átrium,
– az infrastruktúránk így már kezd közelí-
teni a 21. századi személyes és közösségi 
élet igényeihez.

Épüljünk, és építsünk (8.)
Az építkezés anyagi forrásai
A bővítésnek ez az első üteme jelenlegi is-
mereteink szerint közel 60 millió forintba 
fog kerülni. Az Egyetemi Templommal 
kapcsolatosan a közegyház közel 24 millió 
forintot ad ehhez az ütemhez, saját gyü-
lekezeti ingatlan és pénz vagyonunkból 
mintegy egyharmadát tudjuk fedezni. A 
2007 október közepén beindított adako-
zásból eddig kb. 8 millió forint gyűlt össze.

Köszönjük minden jövőt építő adakozó-
nak az egyszerre, vagy több részletben 
eddig adott, kisebb és nagyobb összegű 
(tíz-húszezer vagy többszázezer forintos) 
adományát. Reméljük, hogy a még hiány-
zó 8 millió forint télig összegyűjthető. 

Istent dicsőítő hálaáldozatunk
Hála legyen a Mindenható Istennek, hogy 
az Egyetemi Templom újra egyházi célokat 
szolgálhat. Azért pedig, hogy mindezen 
felül még a Bolyai utcán, további bővítése-
ken dolgozhatunk, dicsőíttessék szavaink-
kal és cselekedeteinkkel a történelem Ura.
A tizenkét éve saját erőből épített új karzat 
és a templomkert 11 éve készített kerítése 
óta, vagyis egy évtizede semmilyen ko-
molyabb bővítési beruházást nem tettünk. 
Most végre elérkezett a sokunk által már 
nagyon várt és sürgetett lehetőség, hogy a 
helyszűke örvendetes gondján változtas-
sunk. Egy évtizedig csak a gyülekezeti élet 
napi kiadásaira adakoztunk, és azt szeré-
nyen és takarékosan fedezni is tudtuk.
A gyülekezetünkben Istentől kapott áldá-
sokért hálaadásként, és a jelenlegi közös-
ségi életünk segítésére, valamint a jövendő 
missziójának megalapozására most jött 
el a komoly, összegében is jelentős hála-
áldozat meghozatalának ideje. A hálaál-
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„Annyira kivagyok! – mondjuk sokszor, 
különösen, ha fi atal az ember. – Kivagyok 
a szüleimtől, kivagyok a tanároktól, a 
sok dolgozattól, vizsgáktól, de legjobban 
önmagamtól. Miért vagyok egyszer olyan 
boldog, hogy a plafonig ugranék, máskor 
pedig annyira levert, noha nincs rá okom. 
Miért van, hogy annyira szeretném, ha 
már felnőttként kezelnének, de közben még 
olyan jó lenne gyereknek lenni? Hol a he-
lyem a világban? Annyi út áll előttem, de 
melyiken menjek? Szóval kivagyok attól, 
hogy ki vagyok!” Nem, nem kell kilenned 
attól, hogy ki vagy – volt az üzenete Hor-
sai Ede előadásainak az ifjúsági napon, 
– inkább örülj annak, hogy úton vagy, 
hogy találhatsz válaszokat, és felfedezhe-
ted magad, Istent, ami nagyszerű dolog!  
Az Egyetemi Templomban, a gyülekezet 
régi otthonában kb. 200 fi atal gyűlt össze 
április 12-én vidékről, Debrecenből és 
elsősorban a mi gyülekezetünkből. Az 
ott lévő közel 100 ifi sünk készítette a 
dekorációt, rendezte be a terepet, pucolta 
a virslit, szolgálta fel az ebédet, kísérte 
az énekeket, és még sokáig sorolhatnánk 
azt a sok munkát, amelyet végeztek a nap 
érdekében. 
A közösen elfogyasztott ebéd után a nagy-
templomi Éden zenekar adott koncertet, 
illetve megtekinthető volt az Egyetemi 
gyülekezet által szervezett „Végig a 66-os 
úton” című interaktív bibliai kiállítás az 
egyetem főépületében. Lehetőség nyílt 
még kézműveskedni és közösségi játé-
kokat játszani, ismerkedni, vagy épp a 
teaházban csendesen leülni és beszélgetni 
a gyertyafényben, hogy e sok program és 
lehetőség által talán még inkább rájöjjünk 
kik is vagyunk. 

Csinády Melinda

Annyira  kivagyok!
dozat mértékét, módját mindenki maga 
határozza meg pénztárcája, hite, szíve, és 
Isten ügye iránti elkötelezettsége szerint.
„Ahogyan mindenben bővölködtök: a 
hitben, az igében, ismeretben és minden 
igyekezetben, és a tőlünk rátok áradó 
szeretetben, úgy ebben az adakozásban 
is legyetek bőkezűek… Mert ismeritek a 
mi Urunk Jézus Krisztus adományát, hogy 
gazdag lévén szegénnyé lett érettetek, 
hogy ti az ő szegénysége által meggazda-
godjatok.” (2Kor 8, 7-9)
Egykor Dávid király ezt mondta: „Van 
még birtokomban arany és ezüst, és mivel 
szeretetet érzek Istenem háza iránt, adok 
Istenem házára azon felül, amit szereztem 
a szent házra.” Majd így szólt a gyüleke-
zethez: ”Ki akar még önként, bőkezűen 
adakozni az Úrnak? Ekkor örült a nép az 
önkéntes adakozásnak, mert jó szívvel, 
önként adakoztak az Úrnak.” (1Krón 29,3-5)
Hálaáldozatunkkal Isten örökkévaló, 
embermentő, üdvözítő tervének hatalmas 
munkájából önként részesedhetünk. Ez 
hatalmas kiváltság, hiszen ez a szolgálat 
ad igazi, örökkévaló értelmet és távlatot 
földi életünknek.
Épüljünk szeretetben és építsünk össze-
fogva magunknak, gyermekeinknek és 
unokáinknak!

Püski Lajos

Épüljünk, és építsünk (8.)

Adományok befi zethetők:

– egyházközségi csekken
– alapítványunknál
– építési perselyünkben
– és személyesen is.

Köszönjük!
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Csoportjaiban élő gyülekezetünk (3.) – Ábrahám-kör

Az elmúlt húsz év alatt azt értettük meg, 
hogy a gyülekezethez és egyházunkhoz 
csoportunkon keresztül tudunk szorosab-
ban kapcsolódni. Bár mai, 30–35 évesek-
ből álló bibliakörünk már nem ugyanaz, 
mint akik két évtizede, konfirmandu-
sokként voltunk, mi is megtapasztaltuk, 
hogy egy keresztyén kör életében vannak 
örömteli és problémás időszakok. A 16 
éves kor lázadása, az érettségi utáni évek, 
a munkába állás, újabban a kisgyermekes 
szülői lét nehezebb periódus. De úgy 
látjuk, hogy a kitartás megerősíthet, és 
azután szárnyalhat az ifi .
Ezért tartjuk áldásnak, hogy több veze-
tőnk volt. Püski tiszteletes úr egy idő 
után Lente Istvánnak adott át minket. 
Döntése gyülekezetépítési szempontból 
is példa értékű volt: ettől kezdve egy 
nem lelkészi végzettségű, igen felkészült 
ember irányított bennünket. 2000-től, 
Kodácsy Tamás, akkori segédlelkészünk 
vezetésével szilárdult meg újra az ifi nk, és 
váltunk igazi baráti körré. Volt, aki leendő 
házastársát, vagy épp sosem látott rokonát 
is itt ismerte meg.
Az emberi kapcsolatok szorosabbá vá-
lásának sok előnye volt. Ezért is kezdett 
jól működni (Tamás Budapestre kerülése 
után) az „önjáró” bibliakör, vagyis, hogy 
mindig más tartja alkalmainkat: a kör ve-
zetője a koordinátor (korábban jómagam, 
utóbb Baranyai Norbert). A felelősség vál-
lalásából és a másokért való gondoskodás-
ból mindenki kiveszi a részét: ifi tartással, 
imádsággal (havonta egyszer imaalkalmat 
tartunk) vagy kirándulás-szervezéssel. 
Öröm, hogy olyan barátokkal tudunk 
együtt utazni, sportolni, szórakozni, akik-
kel hitünkről, örömeinkről, bánatainkról is 
beszélgethetünk.

De azt is láttuk, hogy a kötelékek szoro-
sabbá válása miatt korábban nehezebb 
volt hozzánk kapcsolódni. Később meg-
tanultuk, miképp lehet egyensúlyt tartani 
aközött, hogy ketten vagy hárman összejö-
vünk, és hogy mindezt az Ő nevében tesz-
szük. A második nélkül nem bibliakörként 
működnénk. Az első hiányában viszont 
nem tudnánk kitartóan egymásért imád-
kozni, felelősséget vállalni, nem tudnánk 
egymást számon tartani (személyesen, 
telefonon vagy internetes levelezőlis-
tánkon keresztül): mindazokat, akik az 
általunk 7kör-nek nevezett csoport tagjai, 
mert péntekenként este 7-kor találkoznak 
vagy találkoztak, míg el nem kerültek 
innen. Összetartozásunkat erősíti a nyári 
gyülekezeti tábor és a karácsony előtti 
közös ünneplésünk, amikor közel 40-en 
vagyunk együtt.
Adhattunk a gyülekezetnek: ifi vezetőket, 
presbitereket, honlap- és újságszerkesztő-
ket, kórustagokat és más szolgálókat. Mint 
legidősebb ifi t, korábban többször kértek 
különböző feladatokra. De örömmel 
látjuk, hogy a fi atalabbak nálunk sokkal 
rendszeresebben végeznek közös szolgá-
latokat: jó tőlük elkötelezettséget tanulni.
Úgy véljük, hogy az egyes körök így egé-
szítik ki egymást. A csoport, erényeivel és 
hibáival együtt, a gyülekezet és az egyház 
kicsinyített belső tükörképe. Olyan, mint 
a régi címerekben elhelyezett kis címer, a 
nagy címer elemeinek kicsinyített mása. 
Vagy mint a mackósajt doboza: egy mackó 
tart a kezében egy mackósajtot, melyen 
egy mackó tart egy mackósajtot... Azt 
tapasztaltuk, hogy könnyebb azt a kicsi 
sajtot tartatni: könnyebb felelősséget vál-
lalni saját bibliakörünkért, s azon keresztül 
szolgálni a nagy Egészet.

Fazakas Gergely
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Öröm, vagy üröm?    Egység, vagy kétség? 
Ezzel a címmel szervezett házaspári na-
pot a Bibliai Házassággondozó Szolgálat 
2008. április 12-én Debrecenben. A prog-
ramnak, építkezésünk miatt, most a Híd 
Alapítvány nagyterme adott (majdnem 
szűkös) otthont, a szervező és megvalósító 
munkatársi kör szinte kizárólag a Debre-
cen Nagyerdei Gyülekezetből került ki.
A cím hordozza azt a feszültséget, mely 
minden, a legjobb(nak vélt) házasságnak 
is kérdése: Egység van-e közöttünk? Ha 
úgy éreznénk is, ebben mindig vannak 
további lehetőségek. Be kell ismernünk, 
fel kell fedeznünk, lépnünk, tennünk kell, 
mert így lehet teljesebb, örömmel teli éle-
tünk, nekünk, kettőnknek együtt.
A nap házigazdája Kozma György volt, 
áhítatot pedig felesége, Gál Judit tartott 
a program elején. A Judit által elmondot-
tak alapja az 1Mózes 30, 1-8. és 23. volt, 
Jákób és Ráhel házasságának konfl iktu-
sáról. Elégedetlen feleség, dühös férj, egy 
„megoldás” és senkinek nincs békessége. 
Egy régi történet, vagy mégse? Jákób és 
Ráhel egymástól várnak megoldást közös 
életükben. Vannak ajándékok, melyeket 
nem megszerezni, hanem elfogadni kell. 
Erre példa, ahogyan praktikái után már 
Istentől kap gyermeket Ráhel.
Az első előadás, melyet Mózes Áron 
tartott, a haragról és annak kezeléséről 
szólt. Mindannyian haragszunk, vagy 
látványosan, vagy magunkba fojtva. Az 
érintett témakörök a következők vol-
tak: Mi a harag célja; Milyen feltételei 
vannak kezelésének; Hogyan tereljük 
mederbe; Mikor jogos és mikor indo-
kolatlan a haragunk; Hogyan kezeljük 
ezt a házasságban; A harag kapcsán 
miként gyakoroljuk a megbocsátást?
A déli szünetet, találkozásokat, kötetlen 

beszélgetéseket, könyvvásárlást követő-
en Kovács Károly előadására került sor 
„Öröm az egységben” címmel. Az általa 
kibontott témák: A látásmódunk; Isten 
akarata a házasság, melyet áldásként te-
remtett, és megáldott; Isten megoldásai 
a problémákra; illetve felhívás tettekre: 
„Dönts és cselekedj!” A Gyakorlati kérdé-
sekben segítségére volt felesége, Kata.
Az előadások után a kérdések megbeszé-
lése következett. A hivatalos rész Mózes 
Áron összegzésével és Gál Judit imád-
ságával zárult, de még ez után is sokan 
maradtak, beszélgettek, alkalom volt 
kapcsolatteremtésre, visszajelzésekre. 
A nap folyamán sokat énekeltünk Győri 
Márti vezetésével, a könyvasztalt pedig a 
Szarvasi Református Gyülekezet ajánlotta 
fel, és biztosította.
Legyen mindenért, amit együtt megért-
hettünk és megtapasztalhattunk, az Úré a 
dicsőség és a hála!

Mózes Áron a BHSZ munkatársa

A bibliai kiállításon is segítettek

Ifi s napon



(vasárnaponként 5 órakor) 

Május 11. Sárosi Dániel orgonál
Május 18. Dóry Zsuzsa gordonkázik
Május 25. Karasszon Dezső orgonál

Zenés áhítat

a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele
4032 Debrecen, Bolyai u. 25.   Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos lelkipásztor
Nyomda:   REXPO Kft.            Készült 1500 példányban
16. évfolyam 5. szám

„A szeretet pedig épít…” (1Kor 8:1)

Hírek

 Hittan évzáró családi istentisztelet lesz 
május 25-én, vasárnap 3 órakor az önkor-
mányzati hittanosoknak és szüleinek.

 Pünkösdhétfőn csak délelőtt fél 11-kor 
lesz istentisztelet a templomban.

 Kórus évadzárója május 12-én, pün-
kösdhétfőn  5 órakor lesz.

 Egyházlátogatás lesz nálunk május 
17-én, 5 órakor, igehirdető: Ferenczy Pál

 Gyülekezeti többgenerációs nagytábo-
runk Sátoraljaújhelyen lesz július 7-13-ig. 
Részletes információ a februári számban.

Imádkozzunk…

DEBRECEN

Áldott pünkösdi ünnepet kívánunk 
minden kedves olvasónknak!

                       a Szerkesztőség

NYOMTATVÁNY

 hittanos gyermekekért,
 épületeink bővítéséért.

Gyülekezeti honlapunk címe, melyen a 
Szivárvány is megtalálható:

www.refnagyerdo.hu


