
„Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök.” 1Móz 9,13
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          Áldott
      Karácsonyt!

                      Békességes
                          új esztendőt!
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Hálaadás 2007 áldásaiért

Több mint ötven alkalommal hirdethettük 
az Isten igéjét hetente, különböző formá-
ban és helyszínen.
Folytattuk mindazt, ami áldásos volt. Ré-
góta hívők vagy mostanában megtértek, 
érdeklődők, különböző generáció tagjai 
vasárnaponként együtt dicsőítettük az Urat.
A kiscsoportos rétegalkalmakon pedig 
egymást jobban megismerhettük, az igét 
tanulmányozhattuk, kérdéseket és szol-
gálatokat beszélhettünk meg, és közösen 
imádkozhattunk. A vasárnapi 550-600 fős 
(felnőttek és gyerekórások együtt) gyüle-
kezet 45%-a részt vett valamelyik hétközi 
kiscsoportban is.
Óvodákban és az önkormányzati isko-
lákban lévő 27 hittanos csoportunkban, 
a református általános iskolákba járó kb. 
70 gyermekünkkel, konfi rmandusainkkal 
és a tizenegy ifjúsági csoportunk tagjai-
val együtt 500 fi atallal foglalkozhattunk 
hetente. Szülőknek és hittanos gyerme-
keiknek havonta Családi istentiszteletet 
tartottunk. A Bibliaiskolában felnőttek 
alapozhatták meg igeismeretüket, közülük 
16-an konfi rmáltak, és kapcsolódtak be 
gyülekezetünkbe.
Működött most is a Kismamakör, külön-
böző bibliakörök, bibliaóra és a Nyugdíjas 
Szeretetkör.
Énektanítás volt néhány vasárnap az egész 
gyülekezetnek, a kiscsoportokban és a 
táborban. Most kamarakórus gazdagította 
istentiszteletünket és segítette éneklésün-
ket. Minden vasárnap délután színvonalas 
Zenés áhítat volt. Végezte szolgálatát a 
Presbitérium és bizottságai. 
Gyászolókat hívtunk vigasztaló istentisz-
teletre. Missziói és közösségépítési szem-
pontból most is kiemelkedő hatású volt 
a Sátoraljaújhelyen tartott tizenkettedik 

többgenerációs nagytáborunk, ahol 336-
an (hétvégén 377-en) voltunk együtt egy 
hétig, bölcsődések, óvodások, hittanosok, 
fi atalok, szülők és nagyszülők. A nehezebb 
helyzetben élőknek a táborhoz – tagjaink 
adományából – segítséget nyújthattunk.
Igeszolgálatot végeztünk a Vakok Inté-
zetében és az Idősek Házában. A gyüle-
kezetünk határain túli missziót segítettük 
előadásokkal, igeszolgálatokkal, és a 
MEKDSZ egy csoportjának ingyen bizto-
sítottuk a termet. A hajléktalanok számára 
egy szombaton főztünk és kiosztottunk 
200 adag meleg ételt, valamint ruhaneműt 
gyűjtöttünk, és ifi seink énekkel szolgáltak 
nekik.
Honlapunkat naponta 80-100 fő látogatta 
határon belülről és túlról, ahol olvashatók 
és hallgathatók a vasárnapi prédikációk 
is, de kérésre lemásoltuk magnetofon 
kazettára is. Megjelentettük havonta a 
Szivárványt, melynek pünkösdi és kará-
csonyi számát minden egyházközségünket 
támogatónak eljuttattuk. Karácsonykor és 
húsvétkor legátust fogadtunk. Fiataljaink 
szolgálattal is részt vettek a Református 
Világtalálkozó debreceni programjaiban. 
Gyülekezeti kirándulás volt Biharba és 
Krakkó – Felvidéki útvonallal.
Missziói napot a gyermeknevelésről 
„Anya mindjárt robban”, és ifjúsági napot 
„Fiatal és mégis keresztyén” címmel tar-
tottunk, valamint volt az ifi seknek közös 
évnyitó is. Az itthoni vakációs bibliai hét 
délelőtti programjain 50 gyermek és 40 
segítő felnőtt vett részt. „Vigasztalódjunk, 
hogy vigasztaljunk” címmel hangzottak el 
előadások a gyülekezeti hétvégénken. A 
közösségépítés sajátos színfoltjai voltak 
a Templomkerti találkozók, Teaház és a 
Filmklub alkalmai.
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Hálaadás 2007 áldásaiért

Ősszel három vasárnapi igehirdetés segí-
tett felkészülni ez évben a gyülekezetbe 
hívogató András-szolgálatra. A három 
„András-szolgálatos” vasárnapunkon a 
korábbi években felnőttként konfi rmáltak 
szolgáltak és tettek bizonyságot a gyüle-
kezet és sok meghívott érdeklődő előtt. 
Megkezdte segédlelkészi gyakorló évét 
gyülekezetünkben Sipos Péter VI. éves 
teológiai hallgató.
A Tiszántúli Ref. Egyházkerület tulajdo-
nába és használatába került az Egyetemi 
templom, mi pedig közegyházi segítség-
gel, és saját adományainkból bővítjük 
Bolyai utcai épületeinket. Ezért elkészí-
tettük rövid és hosszú távú missziós kon-
cepciónkat és az ezt segítő épületbővítési 
terveinket.
Gyülekezetünk nevében most is köszö-
nöm lelkésztársaimnak, a gyülekezeti 
gondnoknak, kántoroknak, pénztárosnak, 
templomgondnoknak, hitoktatóknak, 
csoportvezetőknek, Presbitériumnak, 
Szerkesztőségnek, honlapunk kezelőinek 
és mindenkinek szívből, hitből, szeretetből 
való, hűséges, önkéntes szolgálatát.
Több mint 130-an végeztek havi rendsze-
rességgel különböző önkéntes feladatokat, 
és még sokan alkalmilag segítettek. 
Jó példaként, és a közös munkálkodásra 
való további buzdításként – a teljesség 
igénye nélkül – most is több mint hat-
vanféle ilyen területet megnevezek: igei 
szolgálatok, bizonyságtételek, otthoni 
és gyülekezeti imádságok, igeolvasások. 
Családlátogatások, otthonokban és kórhá-
zakban végzett beteglátogatások, kórházi 
kántálás és szeretetszolgálati munkák. 
Gyermekműsorok betanítása és előadása, 
szavalatok, énekkari és zenei közreműkö-
dések. Cikkek írása, újságunk szerkesz-

tése, nyomtatása, valamint sajtótermékek 
terjesztése, honlap frissítése.
Úrasztali jegyek adományozása, úrvacso-
rai segítségek. Műszaki-gyakorlati mun-
kák, javítások, templomkert gondozása, 
virágok adományozása és templomi el-
helyezése, takarítási segítségek. Hivatali, 
irodai, könyvelési munkák, fénymáso-
lások, körlevelek készítése, kézbesítése, 
anyakönyvezés. Jegyzőkönyvek megírása, 
perselyadományok számbavétele.
Anyagbeszerzés, mesteremberek moz-
gósítása, vásárlási segítségek, szeretet-
vendégségek előkészítése, sütemények, 
természetbeni adományok. Plakátkészítés, 
fényképezés, díszítés, varrás. Bizottsági 
szolgálatok. Egyházfenntartói járulékok, 
cél és perselyes adományok. Utazások 
szervezése, táboroztatási segítségek, ven-
dégek fogadása, szállítások.
Hívogatások gyülekezeti alkalmakra, 
templomba érkezők fogadása és elhelyezé-
se, gyermekfelügyelet a Kismamakörnek. 
Gyülekezetünk keretein kívül végzett szol-
gálatok, alapítványi munkák. Jó szándékú, 
építő észrevételek, javaslatok. Szolgála-
tunk végzéséhez családunknak adott segít-
ségek. Egymás iránti türelem és szeretet.
Gyülekezeti életünk számokban is kifejez-
hető adatairól az év lezárulta után tudok 
beszámolni.
Szolgálataikért hálát adva emlékezünk 
elhunyt gyülekezeti tagjainkra.
Bocsánatot kérünk azért, hogy minden 
igyekezetünk ellenére is voltak mulasztá-
saink, és ha valakit – akaratunk ellenére 
– megbántottunk volna. Magasztaljuk 
együtt az egyház Urát megtartó és szol-
gálatainkat megáldó kegyelméért! 
(Folytatjuk!)

Püski Lajos lelkipásztor
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Épüljünk és építsünk!

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 szüksé-
günk van. 
Történeti szempontok miatt korábban 
felmerült a Református Egyház által 
visszakapott Egyetemi templomba való 
visszaköltözésünk is. A Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerület vezetése azonban azt 
a javaslatot képviselte, hogy az Egyetemi 
templom maradjon teljesen egyházkerü-
leti tulajdonban és használatban, viszont 
gyülekezetünk támogatást kap a jelenlegi 
helyen elvégzendő bővítésre. Presbité-
riumunk a Bolyai utcai fejlesztésekre 
adandó méltányos támogatás szükséges-
ségét vallotta, hogy az istentiszteleti- és a 
kiscsoportos közösségekre épülő missziós 
terveinket meg tudjuk valósítani. 
Gyülekezetünk folyamatos működtetése 
és anyagi okok miatt több lépésben, 10-
15 év alatt lehetséges elérni céljainkat. 
Missziós látásunk és az öt lépésből álló 
épületbővítési hosszú távú programunk a 
Szivárvány 2007/10. számában és a ref-
nagyerdo.hu –n olvasható részletesen. 

A bővítés első üteme (2008)
Az első ütemben azt szeretnénk megépí-
teni, ami által kialakul egy többfunkciós, 
télen-nyáron használható, közösségépítő 
központi tér (átrium), és amivel egyszerre 
lehet a kiscsoportos, irodai és templomi 
hely gondjainkon is enyhíteni. Ez a kö-
vetkező 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. Az orgona 
alatti terem így jobban használható lesz 
kiscsoportos alkalmakra 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.
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 építkezés anyagi forrásai
A bővítésnek ez az első üteme jelenlegi 
ismereteink szerint kb. 45 millió forintba 
fog kerülni.
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Adományok

Az Egyetemi templommal kapcsolatosan 
a közegyház közel húsz millió forintot 
ad ehhez az ütemhez, saját gyülekezeti 
ingatlan és pénz vagyonunkból szűk 
egyharmadát tudnánk fedezni. A hiányzó 
kb. 12-14 millió forintot, a most beindult 
gyülekezeti céladakozásunk keretében 
kellene az építkezéshez összeadnunk. 
Vagyis annyit, mint amennyiből egy 
esztendeig él gyülekezetünk. Ezen kívül 
még majd külön kiadás lesz a megfelelő 
berendezések. 

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 12 éve saját erőből épített új karzat és a 
templomkert 10 éve készített kerítése óta, 
semmilyen komolyabb építési beruházást 
nem tettünk. 
A gyülekezetünkben Istentől kapott 
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.

Püski Lajos

befi zethetők:

– egyházközségi csekken

– alapítványunknál

– építési perselyünkben

– és személyesen is.

Köszönjük!

Az új épületrész a Mikszáth utca felől 
Tervező: Kálmán Ernő és Novák Róbert

Küldj fényt

Küldj fényt, Uram
Belső ragyogást
Napórámon elnyugszik az árnyék
Nemsokára csend lesz

Fényt gondolataimnak
Fényt szavaimnak
Fényt tetteimnek

S mibe hazatérnek
Adj fényt majd az estnek

Puszta Sándor
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Karácsony

Az ajándékot megkaptuk: Jézus megszüle-
tett. És most tovább! Az Ő istengyermeki 
édes csókját, szerető ölelését kell most 
továbbadnunk tengersok nyomorúsággal, 
gyűlölködéssel, meghasonlottsággal küsz-
ködő hazánkban. A Karácsony ajándéka, 
ránk bízott talentuma nem ér semmit, ha 
elássuk a szívünkben: arra való, hogy 
megsokszorozzuk. Vagyis meg kell for-
gatnunk, szét kell szórnunk. Akkor lehet 
az Úr karácsonyi ajándéka valóban a 
miénk, ha továbbadjuk azoknak, akik az 
istengyermek szegénységében, kitaszított-
ságában, heródesi üldözöttségében élnek. 
Köztünk, keresztények közt nincsen senki, 
aki nem bőségben, legalább nem a szív 
adakozó bőségében élne. 

Czakó Gábor

VASÁRNAP

9:00 Bibliaóra, Vakok Intézetében, hó 1. vas.
8:30 Istentisztelet a templomban
8:30 Gyerekórák, 3-8 és 9-12 éves, termekben
10:30 Istentisztelet a templomban
10:30 Gyerekórák, 3-8 és 9-12 éves, termekben
15:00 Családi istentisztelet, hó utolsó vasánap,
hittanosoknak és szüleiknek a templomban*
17:00 Zenés áhítat a templomban

HÉTFŐ

17:00 Izráel-ifi  11. osztályosok, teremben*
18:00 Bibliakör volt bibliaiskolásoknak*

KEDD

  9:30 Nyugdíjas Szeretetkör, teremben
17:00 Női Bibliakör

SZERDA

10:00 Kismamakör, gyermekmegőrzéssel*
19:00 Cirénei Simon-ifi  24-25 évesek*
18:30 Kamarakórus próba

CSÜTÖRTÖK

16:30 Lídia-ifi  8. osztályosok, terem*
17:00 Bibliaóra, teremben (nyáron 18:00)
18:30 Bibliakör 50 év körülieknek, teremben*

PÉNTEK

15:00 Konfi rmációi óra I. csoport, teremben*
17:00 Józsué-ifi ” 10. osztályosok, teremben*
17:00 Gábriel-ifi  19-20 évesek, teremben*
17:00 Fébé-ifi  20-21 évesek, karzat alatt*
17:00 Bibliakör 40 év körüliek, irodában*
19:00 Éli-ifi  22-23 évesek, karzat alatt*
19:00 Dávid-ifi  22-24 évesek, irodában*
19:00 Ábrahám-kör 30 év körüliek, teremben*
19:00 Boáz-ifi  26-28 évesek, Püski Dánielnél*
19:00 Bibliaiskola (felkészítés felnőtt kereszte-

lésre, konfi rmációra is), teremben*
Szombat

15:00 Konfi rmációi óra II. csoport, teremben*
16:00 Kornéliusz-ifi  9. osztályosok, terem*
17:00 Hóseás-ifi  12. osztályosok, terem*
Hittanórák*: az Árpád vezér, Bolyai, Hatvani, 
Kettesy, Újkerti általános iskolákban és a Mar-
tonfalvi, Simonyi és Babits utcai óvodában lévő 
27 csoportunk órarendje a templomi hirdetőn-
kön olvasható!

A *-gal jelzettek nyáron szünetet tartanak!

Alkalmaink
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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Bemutatkozás

Áldás békesség.
Ezúton is szeretném megragadni az 

alkalmat, hogy bemutatkozzam a gyüle-
kezet számára, ugyanis ebben az évben 
én lettem az a szerencsés, aki a Nagyerdei 
Gyülekezetben lehet segédlelkész. Ez tu-
lajdonképpen egy gyakorlati évet jelent, 
amikor ugyanúgy tartozom még a Teológi-
ához, mint a gyülekezethez, ugyanis mind 
a két irányban vannak kötelezettségeim. A 
Teológia felé különbö-
ző beadandó feladataim 
vannak, a gyülekezet-
ben pedig a szolgálat és 
a tanulás a két legfon-
tosabb feladatom, amit 
Püski Lajos lelkész úr 
irányít.

Bemutatkozásomat 
talán a legszerencsé-
sebb a családom be-
mutatásával kezdeni, 
hiszen a család nagyon 
meghatározó egy ember életében, így ha 
valaki megismeri valakinek a családját, 
már közelebb kerül az illetőhöz.

Akik ismerik valamennyire a csalá-
domat, azokban nem merül fel a kérdés, 
hogy miért lettem lelkész, ugyanis már 
nagyapám, Dr. Sipos István is lelkipásztor 
volt, és az ő példáját mind az öt fi a kö-
vette. Édesapám Sipos Kund Kötöny, aki 
Nyíregyházán lelkipásztor és jelenleg az 
esperesi tisztet is ő tölti be. Unokatestvé-
reim között is találunk jó pár lelkipásztort, 
így azt hiszem kimondhatjuk, hogy családi 
hagyomány nálunk az Úr szolgálata és az 
Ő egyházának építése.

Anyai ágról nem annyira meghatározó 
az egyház, noha nagyapám szeretett volna 
teológiát tanulni, de az akkori rendszerben 

ő ezt nem tehette meg. Édesanyám Szőke 
Terézia, aki ének-matematika szakos ta-
nár, de jelenleg igazgatói feladatokat lát 
el a Nyíregyházi Jókai Mór Református 
Általános Iskolában. Azt gondolhatná az 
ember, hogy sokkal közelebb áll hozzám 
az apai ág hagyománya, ami igaz is, de 
legalább annyira fontos nekem az anyai 
ág öröksége. Ehhez tartozik például a zene 
szeretete, ami arra sarkalt, hogy a klasszi-

kus gitár alapjait elsajátítsam.
Azt gondolhatnák sokan, 

hogy ilyen családi háttérrel 
nem is volt kérdés, hogy hol 
tanuljak tovább, azonban ez 
nem így van. Sokáig nem 
akartam lelkipásztor lenni. 
Ennek következtében Buda-
pestre mentem továbbtanulni, 
hogy az ELTE-n elsajátítsam a 
vegyész szak rejtelmeit, de rá 
kellett jönnöm, hogy nekem 
máshol van a helyem, ezért 

felvételiztem a Debreceni Református Hit-
tudományi Egyetemre, amit remélhetőleg 
hamarosan sikerül elvégeznem.

Az életemben fontos szerepet játszik 
még a sport, amit középiskolában gya-
koroltam a legaktívabban. Testnevelés 
tagozatos osztályba jártam és alkatomból 
adódóan kosárlabdáztam. Ezt a sportot ma 
is próbálom gyakorolni, ugyanis az Ichtusz 
csapatot erősítem, itt Debrecenben.

A legfontosabb azonban mindig is az 
Úr szolgálata lesz az életemben, amire 
úgy látom jól fel tudok készülni ebben a 
gyülekezetben. Nagyon szépen köszönöm 
azt a sok mosolyt, amit eddig kaptam a 
gyülekezettől, és amiben remélem a jö-
vőben sem lesz hiányom.

Sipos Péter
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15. évfolyam 12. szám

DEBRECEN

Áldott Karácsonyt
és békességes új esztendőt
kívánunk minden
kedves olvasónknak!

           a Szerkesztőség

NYOMTATVÁNY

„Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek…” (Tit. 2,11)

 December 9-én, a vasárnap délelőtti is-
tentiszteleteken az ifjúság fog szolgálni.

 Teaházba várunk: minden ifi st decem-
ber 7-én, pénteken; minden gyülekezeti 
tagot december 8-án, szombaton.

 Családi istentisztelet lesz dec. 16-án 
vasárnap délután 3 órától a hittanos gye-
rekeknek és szüleiknek.

 Bűnbánati istentiszteletek lesznek dec. 
21-22-én, pénteken és szombaton 5 órától.

 Szentesti istentisztelet: dec. 24-én, 
hétfőn délután 4 órakor.

 Karácsony első napján úrvacsorás 
istentiszteletek: fél 9 és fél 11-kor a 
templomban, és 5 órakor istentisztelet. Az 
ünnepen legátus is szolgál.

 Karácsony második napján, szerdán 
csak délelőtt fél 11-kor lesz istentisztelet.

 Óévi istentisztelet lesz december 31-
én, hétfőn délután 4 órától.

 Újévi istentisztelet lesz január 1-én, 
kedden fél 11-kor.

(vasárnaponként 5 órakor) 
Dec. 2. Vadász Attila orgonál, Dosztán 
Dénes hegedül.
Dec. 9. A Musica Sacra együttes énekel, 
vezényel Tóth Anikó.
Dec. 16. Kovács Szilárd orgonál.
Dec. 23. Sárközy Zoltán színművész ad-
venti, karácsonyi verseket szaval.
Dec. 30. Karasszon Dezső zongorázik.
Jan. 6. Ádám Károly gordonkázik.
Jan. 13. Kéméncz Antal orgonál.

Zenés áhítat


