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Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, va-
lamint a Presbitérium és bizottságainak 
hosszas együttgondolkodása, tervezése 
és imádságaink során arra jutottunk, 
hogy gyülekezetünk egészséges életéhez, 
lelki és létszámbeli gyarapodásához, a 
misszió működéséhez épületbővülésre is 
szükségünk van. Történeti szempontok 
miatt korábban felmerült a Református 
Egyház által visszakapott Egyetemi temp-
lomba való visszaköltözésünk. Az Egyház-
kerület vezetése azonban azt a javaslatot 
képviselte, hogy az Egyetemi templom 
maradjon teljesen egyházkerületi tulaj-
donban és használatban, viszont gyüleke-
zetünk támogatást kap a jelenlegi helyen 
elvégzendő bővítésre. Presbitériumunk a 
Bolyai utcai fejlesztésekre adandó méltá-
nyos támogatás szükségességét vallotta, 
hogy az istentiszteleti- és a kiscsoportos 
közösségekre épülő missziós terveinket 
meg tudjuk valósítani. Gyülekezetünk fo-
lyamatos működtetése miatt több lépésben 
lehetséges elérni céljainkat. Termeink, 
közösségi tereink, kiszolgáló egységeink, 
majd pedig templomunk bővítését azonban 
a rossz gazdasági helyzet miatt csak kb. 
10-15 év alatt tudjuk kivitelezni: egy-
házkerületi kompenzációval, gyülekezeti 
tartalékainkból, valamint mindannyiunk 
hálaáldozataként céladakozásból. Öt 
lépésből álló épületbővítési programunk 
első, 2008-as ütemében a templom és a 
parókia földszinti összeépítését szeretnénk 
elvégezni, középen egy térszervező átrium-
mal, és az abból nyíló helyiségekkel.
Az alábbiakban a bővítési terveink törté-
neti előzményeit, missziós jövőképünket, 
távoli és közeli terveinket részletezzük, 
Istennek hálát adva e csodálatos lehető-
ségért.

1. Épületeink közelmúltjáról
Az 1942-ben felépült Egyetemi templom 
kettős funkciót látott el, amíg lehetett, 
mert otthona volt a közegyház egyetemi 
missziójának és a városrész Nagyerdei 
Egyházközségének. Az Egyetemi temp-
lom 1975-re, adásvételi és csereszerződés 
nélkül, állami kézre került. Gyülekeze-
tünknek pedig a Bolyai utcán felépült kicsi 
templomba – mely az Egyetemi templom-
nak csak 25%-a – kellett átköltöznie.
Gyülekezetünk 1991-ben visszaigényelte 
az Egyetemi templomot. A Minisztéri-
um előbb elismerte, majd elutasította 
igényünket. Hat év peres eljárása után a 
Legfelső Bíróság kimondta, hogy az Egye-
temi templom ügye nem tartozik a „volt 
egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének 
rendezésére” született törvény hatálya 
alá. Ekkor felkértük Dr. Bölcskei Gusztáv 
püspök urat, a Zsinat elnökét, hogy most 
már kezdeményezze politikai síkon az ügy 
rendezését. Püspök úr közbenjárására a 
polgári kormány 2001-ben visszaadta az 
Egyetemi templomot a Magyarországi 
Református Egyháznak. Zsinatunk 2003-
ban átruházta a tulajdonjogot a Tiszántúli 
Református Egyházkerületre.
A Presbitérium a tervek készítésekor 
abból indult ki, hogy történeti okok miatt 
gyülekezetünk az Egyetemi templomnak 
egy részére tarthat jogos igényt, de a 
felújítását és fenntartását is csak részben 
tudná fedezni. Több, itt nem részletezhető 
verzió meggondolása után az Egyház-
kerület vezetése abban az irányban volt 
fogadóképes, hogy az Egyetemi temp-
lom marad egyházkerületi tulajdonban 
és felhasználásban, mi pedig méltányos 
támogatást kapunk a jelenlegi helyünkön 
elvégzendő bővítésre. A Presbitérium 
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minden esetben kinyilvánította, hogy 
csak olyan megoldást támogat, amely 
garantálja az Egyetemi templom hitéleti 
használatát. A Bolyai utcai fejlesztésekre 
adandó támogatásra a Presbitérium az 
Egyetemi templom értékének 25%-át 
tartotta méltányosnak. A gyülekezet szo-
rító helygondjai arra ösztönöznek, hogy a 
bővítéseket máris kezdjük el. A gazdasági 
helyzet általános romlása, és különösen 
az egyházat is sújtó állami megszorítások 
közepette Egyházkerületünk jelenleg nem 
tud olyan támogatást adni a bővítésre, 
amilyen a terveinkben szerepelt. Ezért a 
bővítést csak fokozatosan, hosszabb időre 
elhúzva tudjuk megvalósítani.

2. Gyülekezetünk gyarapodása
A rendszerváltás idején gyülekezetünkben 
a kb. 200-220 fős vasárnap délelőtti egy 
istentiszteleten, és a zenés áhítaton kívül 
6 kiscsoportos foglalkozás (bibliaóra, 
konfi rmációi csoport, ifjúsági kör, hit-
tan, és két vasárnapi gyermekóra) volt. 
Bolyai utcai épületeink akkor még ezt az 
igényt kényelmesen ki tudták szolgálni. 
A megduplázódó vasárnapi gyülekezet 
elhelyezéséhez az új karzat 1995-ben való 
megépítése átmeneti segítséget jelentet. A 
további növekedés miatt 1998 óta pedig 
vasárnap délelőttönként, kényszerűségből, 
de örömmel, két egyforma istentiszteletet 
tartunk.
Az évek folyamán a gyülekezet erősítésé-
re, az ismeret, hitbeli, életkori és élethely-
zeti különbözőségek fi gyelembe vételével 
fokozatosan kiépítettük a kiscsoportos 
foglalkozások rendszerét. 
A helyszűke enyhítésére már 1992 táján a 
gyülekezeti nagyteremhez redőnnyel kap-
csolódó kistermet fallal leválasztottuk, és 

az ott lévő gyülekezeti vendégszobát fel-
számolva pedig kialakítottuk a kisterem-
nek nevezett helyiségünket. Napjainkban 
25 rendszeresen működő kiscsoportunk 
van: 4 gyermekcsoportunk, 2 konfi rmá-
ciós és 10 ifjúsági csoport, az egyszerre 
két termet és megfelelő vizesblokkot 
igénylő kismamakör, 6 bibliakör felnőt-
teknek, a Bibliaiskola, és a kamarakórus, 
és akkor még nem beszéltünk a presbiteri, 
különböző bizottságok, szerkesztőségi és 
egyéb alkalmi csoportos megbeszélések 
hely igényeiről. Ezen kívül a 26 iskolai 
hittancsoport óráit az önkormányzati 
iskolákban tartjuk, és van néhány bib-
liakörünk, melyeknek családi otthonok 
adnak helyet. A helyzetet nehezíti, hogy 
a kiscsoportok nagy része, nagyjából egy 
időben késő délután és este, lehetőleg 
hétvégén szeretné tartani alkalmait, mert 
akkor tudnak a legtöbben eljönni.
1990-ben a lelkészi hivatal még elfért 
elöl a templomi kis irodában. Viszont a 
jelenlegi, kétszer nagyobb iroda is gyakran 
kevésnek bizonyul. Nincs nyugodt hely a 
keresztelés, házasságkötés, temetés vagy 
más lelki kérdésekben szükséges bizal-
mas, zavartalan beszélgetésekre. Egyetlen 
helyiségben nem lehet mindezeket és a 
napi hivatali ügyeket, (telefon, számító-
gép, fénymásoló zajában), egymás zava-
rása nélkül végezni. Ilyen helyszűkében 
nehéz zavartalan nyugalmat, csendet 
biztosítani az igehirdetési szolgálatokra 
való felkészüléshez. 
Nem véletlen, hogy már legalább 5-6 éve 
sokunkat foglalkoztatott szűkös épületeink 
valamilyen bővítésének igénye, de amíg 
az Egyetemi templom ügye még nyitva 
volt, addig nem lehetett reálisan tervezni, 
és felelősen komoly épületbővítési beru-
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házásra, áldozathozatalra hívni gyüleke-
zetünk közösségét. Ebben az évben ez a 
hosszú bizonytalansági szakasz lezárulni 
látszik, eljött a felelős, komoly, távlatokra 
is fi gyelő tervezés és cselekvés ideje.

3. Missziós jövőképünk
Missziói Bizottságunkban, az egész Pres-
bitériummal egyetértésben, gyülekezetünk 
életét több vonatkozásban is vizsgáltuk 
már, és a következő látás erősödött meg 
bennünk. 
–  Gyülekezetünk egészséges életéhez, 
lelki és létszámbeli gyarapodásához 
folytatnunk kell az eddigi gyakoroltunkat, 
vagyis, hogy a vasárnap délelőtti istentisz-
telet egész gyülekezetet átfogó alkalmára 
és a hétközi kiscsoportok egymást kiegé-
szítő, segítő arányos rendszerére ezután is 
nagy szükségünk van. 
– Tovább kell erősíteni a személyes szá-
montartást, az egyéni életet és hitbeli hely-
zeteket is jobban szolgáló, és a közös imád-
ságokra is alkalmat adó kiscsoportokat. 
Újabb kiscsoportokat is kell, – nem csak 
az ifi seknek, – folyamatosan indítanunk. 
– Továbbá új típusú alkalmat kell terem-
tenünk a kiscsoportok és a generációk 
kötetlenebb találkozásaira is. 
– Ahhoz, hogy többeket tudjunk vonzani, 
a vasárnap délelőtti egyik istentiszteletet 

időnként speciálisan alkalmassá kell tenni 
az érdeklődők megszólítására is. 
– Ugyanakkor fokozatosan biztosítanunk 
kell azt is, hogy a nagyobb alkalmakra az 
eddiginél egyszerre többen is beférjenek 
templomunkba, hogy így újra megélhes-
sük az összetartozás népes élményét is.
– Emberek megtérése és megszentelődése, 
szolgálatba állásának segítése a missziós 
célunk. Az építkezés mindennek egyik 
fontos segítő eleme.
Milyen infrastrukturális fejlesztés tudja 
majd ezt a sokféle, egymástól nagyon elté-
rő, összetett missziós igényt kiszolgálni? 
Ez év első felében sok elemzéssel, gon-
dolkozással, tervezéssel, erőráfordítással 
kiformálódott a Bolyai utcai épületeink 
távlatos fejlesztésének előkészítő terv-
dokumentációja. Presbitériumunkban is 
átgondoltuk és jóváhagytuk ezt a 10-15 
évre szóló nagy ívű fejlesztési elképzelést. 
Azért kellett erre sok erőt fordítanunk, 
mert csak az időben elvégzett távlatos 
gondolkozás és tervezés védhet meg 
bennünket attól az egyébként jó szándékú 
hibától, hogy rövidlátó módon nehogy 
olyan beruházást kivitelezzünk, amely 
néhány év múlva akadálya lenne a további 
célszerű és gazdaságos bővítéseknek. 

DAB székház felőli oldal

Az átrium lesz a központi tér
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4. A bővítés 10-15 évre szóló terve
A 10-15 évre szóló bővítési kerettervünk 
öt kisebb egységből áll össze, melyek 
megvalósítási sorrendjét az első ütem 
megépítése után a szükségnek megfe-
lelően határozhatjuk majd meg. Fontos 
célként több helyen is úgy gondolkoztunk, 
hogy az adott rész lehetőleg többfunkciós, 
vagy az éppen aktuális igényeknek meg-
felelően variálható legyen. A tervezésben 
fi gyeltünk arra is, hogy így az évek során 
elkészülő újabb egységek már minimális 
átalakítással megvalósíthatóak legyenek.
– Az öt ütemből az első, melyet 2008-ban 
szeretnénk elvégezni a templom és a pa-
rókia földszinti összeépítése, középen egy 
térszervező átriummal, és az abból nyíló 
helyiségekkel.
– Azután egy másik ütemként elképzel-
hető a templomban az orgona áthelyezése 
a szószék köré, és így a jelenlegi orgona 
karzaton még kb. 50 ülőhelyet lehetne 
kialakítani, az épület külső megbontása 
nélkül.
– Egy újabb lépésként lehetséges a temp-
lomnak a DAB Székház felé való kibőví-
tése, úgy, hogy a szószékkel szemben lévő 
karzat kétszer akkora lenne.
– A jelenlegi szolgálati lakás emeletre 
való helyezésével felszabaduló helyisé-
gek gyülekezeti, közösségi funkciókat 
kaphatnának.
– Az egykori segédlelkész-lakás fölé, 
mely most gyülekezeti vizesblokk, konyha 
és irodai célt szolgál, visszaállítható lenne 
a segédlelkészi lakás. 
Így lehetne 10-15 év alatt eljutni egy jól 
használható, tágas gyülekezeti komp-
lexumhoz, és ha már az is kevésnek 
bizonyul, akkor már újabb gyülekezet 
szervezését kell célul kitűzni.

5. A bővítés első üteme (2008)
Az első ütemben azt kell megépíteni, ami 
által kialakul egy többfunkciós központi 
tér (átrium), és amivel egyszerre lehet 
a kiscsoportos, irodai és templomi hely 
gondjainkon is enyhíteni. Ez a következő 
elemekből áll:
– A templom és a jelenlegi gyülekezeti ház 
közé szeretnénk megépíteni egy 170 m2-
es földszinti egységet (és alatta 40 m2-es 
alagsort a kazánház és raktár számára).
– Az összeépítés középső része lesz egy 90 
m2-es, tető-megvilágítású átrium. Ebből 
nyílna a Mikszáth utca felől az új iroda 
és lelkészi hivatal, a DAB Székház felől 
pedig egy új terem. Így a felszabaduló 
templomi irodát átadhatnánk a kisgyereke-
seknek az istentiszteletek alkalmával. 
– Az átriumból – a jelenlegi hátsó üveges 
ajtó keresztmetszetét bővítve – közvetle-
nül lehet majd belépni az orgona alatti kis-
terembe és így a templomba is. A közvet-
len kapcsolat révén az orgona alatti terem 
jobban használható lesz kiscsoportos al-
kalmakra is. A kihangosítás és reménység 
szerint a kivetítés révén, szükség esetén az 
átriummal a templomi férőhelyek számát 
is gyarapíthatnánk.
– A jelenlegi vizesblokk és iroda tömbjét 
átalakítjuk. Itt fut majd az átriumot a 
jelenlegi gyülekezeti termekkel össze-
kötő folyosó, melyből nyílik majd az új 
vizesblokk, tágasabb gyülekezeti konyha 
és egy kisterem.
– Az átriumból lehet lemenni az alagsorba, 
és itt lehet majd később az egyik emeleti 
szárnyra vezető lépcső is.
– Elkészül egyúttal a templom és gyü-
lekezeti ház törvény szerint kötelező 
akadálymentesítése, valamint a mozgás-
korlátozottak mellékhelyisége is.
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– 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. 
De lehet egyéb alkalmi rendezvényeket 
is itt tartanunk.
– A távlatos tervünk szerint ez az átrium 
a szolgálati lakás majdani emeletre he-
lyezésével jelentősen tovább bővíthető 
a jelenlegi nagyteremig, és akkor majd 
egyéb nagy rendezvényeknek is helyet 
tudunk biztosítani.
A bővítés első ütemének haszna röviden 
az, hogy:
– az átrium a közösségépítést hatékonyan 
tudná segíteni,
– az így kialakuló épületegyüttes funkci-
onális értelemben sokkal többféle módon 
válik hasznosíthatóvá,
– az irodai, és kiscsoportos foglalkozások 
számára így 100%-os bővülést tudnánk 
elérni, 
– a templomi férőhelyekhez is jelentene 
némi segítséget az átrium,
– az infrastruktúránk így már kezd közelí-
teni a 21. századi személyes és közösségi 
élet igényeihez.

6. Az építkezés anyagi forrásai
A bővítésnek ez az első üteme jelenlegi 
ismereteink szerint kb. 45 millió forintba 
fog kerülni.
Az Egyetemi templommal kapcsolatosan 
a közegyház közel húsz millió forintot 
ad ehhez az ütemhez, saját gyülekezeti 
ingatlan és pénz vagyonunkból szűk egy-
harmadát tudnánk fedezni. A hiányzó kb. 
12-14 millió forintot, a most beinduló gyü-
lekezeti céladakozásunk keretében kellene 
az építkezéshez összeadnunk. Vagyis 
annyit, mint amennyiből egy esztendeig él 
gyülekezetünk. Ezen kívül még majd kü-
lön kiadás lesz a megfelelő berendezések 
(80-100 db szék, irodai bútorok és egyéb 
eszközök) beszerzése. Az építkezésnek 
az időjárás függvényében a lehető legha-
marabb el kell kezdődnie, és 2008 őszére 
lényegileg be kell fejeződnie.

7.  Istent dicsőítő hálaáldozatunk
Azért, hogy az Egyetemi templom újra 
egyházi célokat szolgálhat, hála legyen 
a Mindenható Istennek. Azért pedig, 
hogy mindezen felül még a Bolyai utcán, 
további bővítéseken dolgozhatunk, dicső-
íttessék szavainkkal és cselekedeteinkkel 
a történelem Ura.
A tizenkét éve saját erőből épített új karzat 
és a templomkert 10 éve készített kerítése 
óta, vagyis egy évtizede semmilyen ko-
molyabb építési beruházást nem tettünk. 
Most végre elérkezett a sokunk által már 
nagyon várt és sürgetett lehetőség, hogy 
a helyszűke örvendetes gondján változ-
tassunk.
Egy évtizedig csak a gyülekezeti élet napi 
kiadásaira adakoztunk, és azt szerényen és 
takarékosan fedezni is tudtuk.
A gyülekezetünkben Istentől kapott 

Nyugdíjasnapon 80-an voltak
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áldásokért hálaadásként, és a jelenlegi 
közösségi életünk segítésére, valamint 
a jövendő missziójának megalapozására 
most jött el a komoly, összegében is je-
lentős hálaáldozat meghozatalának ideje. 
A hálaáldozat mértékét mindenki maga 
határozza meg hite, szíve, Isten ügye iránti 
elkötelezettsége és pénztárcája szerint.
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.
„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)
A jeruzsálemi templom építésekor Dávid 
király ezt mondta az egész gyülekezetnek: 
”Ki akar még önként, bőkezűen adakozni 
az Úrnak? Ekkor örült a nép az önkéntes 
adakozásnak, mert jó szívvel, önként ada-
koztak az Úrnak.” (1Krón 29,5)
Épüljünk és építsünk szeretetben!

A Presbitérium nevében 
Püski Lajos lelkész

Adományok befi zethetők:

– egyházközségi csekken
– alapítványunknál
– különperselyben
– és személyesen is.

Köszönjük!

Életképek

Ifi seink közös évnyitóján 70-en voltak

Hittanosok évnyitóján 120-an voltak

Klaus Douglass tételeiből:

Új reformáció

93. Álmainknak eléggé meré-
szeknek kell lenniük ahhoz, 
hogy Istennek helye legyen 

bennük.

94. Csak álmodni nem elég. 
Álmainkat tettekre kell vál-

tanunk.

95. megálmodni az egyház 
jövőjét annyit jelent, mint 
magunkhoz ölelni az újat.



„Honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra? (…) csak azt adtuk 
neked, amit kezedből kaptunk.” (1.Krón. 29, 14)

Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele
4032 Debrecen, Bolyai u. 25.   Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos   Tördelés: Bene Lászlóné
Nyomda:   REXPO Kft.            Készült 1000 példányban
15. évfolyam 10. szám, megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:         11738008-20012917

(vasárnaponként 5 órakor) 
Okt. 14. Karasszon Dezső és Martos 
László zongorázik
Okt. 21. Fülep Máté basszus-áriákat éne-
kel, zongorán közreműködik Gyülvészi 
Péter
Okt. 28. Sepsy Károly orgonál
Nov. 04. Virágh András Gábor orgonál
Nov. 11. A Vox Antiqua együttes énekel, 
vezényel Kovács Adrienn 

Zenés áhítatHírek

 Sipos Péter segédlelkész bemutatkozó 
szolgálata okt. 21-én vasárnap délelőtt fél 
9-kor és fél 11-kor.

 Gyülekezeti kirándulást szervezünk 
Krakkó, Wieliczka, Zakopane, Felvidék 
útvonallal nov. 1. és 4. között autóbusszal.

 Óra visszaállítás lesz okt. 27. szombat-
ról, 28. vasárnapra virradóan.

Gyülekezeti honlapunk címe, melyen a 
Szivárvány is megtalálható: 

www.refnagyerdo.hu
Kórházlelkészek:
Kenézy Kórház – 511-777/1943
Klinika – 411-600/4978 (üzenetrögzítős)

Információ

GY Ü L E K E Z E T I  H É T V É G E
A hívő ember tanítására

Okt. 25-28, délután 5 óra
Vigasztalódjunk, hogy vigasztaljunk

Okt. 25. Gyászolók a Szentírásban
Okt. 26. Keresztyénként gyászolni
Okt. 27. Hogyan és mivel segíthetünk egymás gyászában?
Okt. 28. Úrvacsorás istentiszteletek

Szolgál: dr. Bodó Sára a Debreceni Ref. Hittudományi Egyetem adjunktusa
Mindenkit szeretettel várunk!

●
●
●
●

 templomunk bővítéséért,
 adakozó lelkületért,
 a gyászolókért.

Imádkozzunk…


