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Az Ige fényénél „Üdvözítő született ma nektek.”

(Lk 2,11) 1

Gyermekkorom legelső karácsonyi em-
léke, amely megmaradt bennem, az ég-
bolthoz kapcsolódik. Szüleim soha nem 
mondták azt, hogy a fenyőfát és ajándé-
kokat a Jézuska hozza. Nekik ugyanis 
nem Jézuskájuk volt, hanem dicsőséges 
Úr Krisztusuk. Nálunk a Gyermek Jé-
zus nem maradt a jászolban karácsony-
ról karácsonyra. Így a mi családunkban 
az angyalok hozták az ajándékokat. Kb. 
ötéves lehettem, amikor a karácsony 
nagyon hideg, havas, de csillagfényes 
estével köszöntött ránk. Míg szüleim 
a szobában díszítették a karácsonyfát, 
öcsémmel a konyhában várakoztunk. 
Az ablakon kinézve egy felejthetetlenül 
szép, holdfényes, sziporkázó csillagok-
kal teli égbolt tárult elém. Gondolataim 
messze szálltak, szinte láttam magam 
előtt a fehérruhás, hatalmas angyalokat, 
ahogyan jönnek valahonnan a magas-
ból, és mindenhová beviszik az ajándé-
kokat, amiket Isten küld nekünk. 

Isten aztán folyamatosan gondosko-
dott arról, hogy ettől az első emléktől 

eljussak olyan karácsonyokig, amikor 
már meg is érthettem a titkot. A gyer-
meki szív sejtésétől a felnőtté lett ember 
tudatos és nemegyszer gyötrelmes Is-
ten-keresésén át elérkeztem az ézsaiási 
imádság kéréséig: Uram, bárcsak szét-
szakítanád az eget, és leszállnál! Bárcsak 
megmutatnád hatalmadat, megbizonyí-
tanád szeretetedet, kézzelfoghatóan ten-
nél valamit az érdekünkben! 

Legelőször akkor lett igazi karácso-
nyom, amikor megnyílt a szívem és 
szemem is, és megértettem: a betlehemi 
jászolban fekvő Gyermekben, a felnőtté 
lett és értem/értünk szenvedett, meghalt 
és feltámadt Jézusban válaszolt Isten az 
emberiség sóhajára és az én szívem kéré-
sére is. Szétszakította az egeket és eljött 
közénk. Mégpedig Üdvözítőként érke-
zett, hogy rövidre szabott, halál felé siető 
életünket már most megtöltse igazi ka-
rácsonyi ajándékaival: bűnbocsánattal, 
békességgel, igaz szeretettel, az örökélet 
reménységével.

Szász Barnabásné lelkipásztor

„Bárcsak szétszakítanád az eget, és 
leszállnál!” (Ézs 63,19b) – „Üdvözítő 
született ma nektek.” (Lk 2,11)

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
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Szeretetszolgálatunk, 
IntézményeInk

„Éheztem és ennem adtatok” 

 Mt 25,35

A Nagytemplomi Gyülekezet Nyitott 
Ajtó Szociális Központja és a „Remény-
sugár” Hajléktalanok Nappali Mele-
gedője ez év őszén közösen ünnepelte 
intézményes működésének 10., illetve 
5. évfordulóját. Nem csak ünnepelni 
szerettünk volna, hanem megmutatni 
és hirdetni, hogy azért van időskorúak 

nappali ellátásunk, hogy legyen lehe-
tőség idősödve is közösségben lenni, 
hétköznapi hitéleti alkalmakon együtt 
erősödni, szabadidős programok által 
felüdülni. Azért van támogató szolgá-
latunk, hogy a ránk bízott súlyos fo-
gyatékkal élők számára az otthon négy 
fala által behatárolt világ kitágulhasson: 

„Mert minden értetek 
van…” (2Kor 4,5)

Szakmai konferencia



Szüreti mulatság
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mert a személyi segítőink és gépkocsis 
szállító szolgálatunk által eljuthatnak a 
város intézményeibe és a Nyitott Ajtó 
közösségébe! Azért van házi segítség-
nyújtó szolgálatunk, hogy az otthonuk-
ban élő elerőtlenedő testvéreinket ápol-
hassuk, gondozhassuk és segíthessünk 
a már nehézséget jelentő mindennapos 
teendőik elvégzésében! S azért van 

hessék azok, akiknek az életében most 
nincs hajlék! S azért voltak az elmúlt 
évek, évtizedek küzdelmei és örömei, 
hogy munkatársakként életre szóló él-
ményeink legyenek…, ha azt láthattuk 
és tapasztalhattuk, hogy a hétköznapok 
küzdelmeiben valamit meg tudtunk 
mutatni abból a szeretetből, melyet mi is 
naponta kapunk és gyakorlunk.

Az ünnepi hetünk hétfői megnyitóján 
dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr hirdette 
az Igét és dr. Virágh Pál főgondnok úr 
köszöntötte az ünnepségen résztvevő-
ket. Az intézményeink szolgálatáról ké-
szített kisfilmek levetítését követően az 
intézményvezetők: Kiss Ilona és Vaszil 
Dóra ünnepi köszöntője következett, 
majd az óvodás és általános iskolás gyer-
mekeket megszólító rajzpályázatunk 
résztvevői és nyertesei ajándékozásának 
örülhettünk. Záró programként szere-
tetvendégség keretében köszöntöttük 
a szolgálatainkat önkéntes munkával 
és adományokkal segítő magánsze-
mélyeket és szervezeteket. Kedden az 

hajléktalan nappali melegedőnk, hogy 
legalább napközben a meleg étel illatát, 
az otthon melegét és légkörét megérez-
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idősellátásban dolgozó szakembereket 
vártuk és láttuk vendégül az idősügyi 
szakmai napunkon. Dr. Pálhegyi Ferenc 
pszichológus, nyugalmazott főiskolai 
tanár, valamint Beszterczey András 
lelkipásztor, a Magyarországi Refor-
mátus Szeretetszolgálat irodavezetője 
előadását élvezhettük a munkatársak 
lelki egészségét segítő szakmai előadá-
sok, illetve az azt követő beszélgetések 
kapcsán. Szerdán időseink a testvérin-
tézményeink tagjaival ünnepelhettek. 
A délelőtti igei alkalmunkat vendégeink 
köszöntői zárták, a közös ebédünket 
követően pedig élőzenés szüreti mulat-
ság vette kezdetét, melyet a Nyitott Ajtó 
időseinek műsora vezetett be, majd ezt 
követően késő délutánig folyt a tánc. 
Csütörtökön a hajléktalan gondozás-
ban dolgozó szervezetek munkatársait 
hívtuk meg a hajléktalanügyi konferen-
ciánkra, ahol Vecsei Miklós, a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat alelnöke be-
szélt a hajléktalan szolgálatban megélt 

tapasztalatairól, élményeiről, s válaszolt 
a feltett kérdésekre. Az együtt gondolko-
zásunk az ebédet követően kiscsoportos 
szek ciókban folytatódott, ahol egy-egy 
témakörben beszélhettük át a minden-
napos élményeinket, erősödhettünk 
egymás szakmai tapasztalatából. A pén-
teki napunkat különösen nagy izgalom 
előzte meg: milyen lesz az időjárás, va-
jon elég lesz-e az ételosztásra elkészített 
ebéd…, hiszen focimeccsre hívtuk meg 
a város hajléktalanjait. Egy olyan meccs-
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Lelkészek és hajléktalanok 

focibajnoksága

Díjkiosztás a rajzpályázat 

nyerteseinek
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re, melyen a kezdő rúgást Vad Zsig-
mond esperes úr tette meg, s amelyen a 
hajléktalan testvéreink focizhattak a lel-
kipásztorokból alkalmilag összeállt csa-
pattal és a munkatársi focicsapatunkkal. 
Nem a győzelemre hajtott egyik csapat 
sem, hiszen az közös volt: az együttlét 
öröme, a közös ebéd hangulata által. 
Szombaton a Nyitott Ajtó közösségben 
Dandé András, Széles Csongor, Lovász 
Krisztián, Mátyásné Szabó Beáta, s  
L. Szabó Gizella evangelizációs alkal-
mon tanítottak új énekeket és hirdették 
Isten igéjét. A vasárnapi hálaadó isten-
tiszteletre köszöntéssel, énekléssel, Tóth 
Józsefné ellátottunk versmondásával 
készültünk, s ezen ünnepi alkalmunkon 
is dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr hir-
dette az igét. Az istentiszteletet követő 
munkatársi ebéden Szász Barnabásné 
lelkipásztor, a gyülekezetünk főgond-
noka és gondnokai köszönték meg a 
munkatársak hűséges és odaadó helyt-
állását. A hét záróalkalmaként vasárnap 

este jótékonysági koncertre került sor 
a Nagytemplomban Pintér Béla zenész 
és zenekara, valamint a munkatársak-
ból alkalmilag összeállt énekes csapat 
közreműködésével. Közel ezren jöttek 
el a koncertünkre, melynek legnagyobb 
ajándéka a nem várt összegű adomá-
nyok mellett az együttlét, a koncert han-
gulata, a közös éneklés és az elhangzó 
bizonyságtételek élménye volt!

Hálás szívvel köszönjük meg mind-
azok segítségét, jelenlétét, adományát, 
imádságát, akik által többek, gazda-
gabbak lettünk az ünnepi hét végére! S 
köszönjük, hogy ismét elmondhatjuk, 
hogy ez az ünnepi rendezvénysorozat is 
értünk volt! 

Legnagyobb hálánk mégis a szolgá-
latainkat meggazdagító Istenünké, aki 
mindannyiunk életében „nyitott ajtót” 
és „reménysugarat” kínál fel a nehézsé-
geink megoldásaként!

Kiss Ilona intézményigazgató

Pintér Béla jótékonysági 

koncertjén
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Jövőnk 
Gyermekek

„aki nem úgy fogadja az Isten 

országát, mint egy kisgyermek, 

semmiképpen nem megy be abba.” 

 Luk 18, 17

Hét évvel ezelőtt egy nyaralás alkalmával mutattak be bennünket egymásnak 
Mátyásné Szabó Beátával. Akkor még nem tudtam, hogy ki is ő valójában. 
Édesanya-gyermekkört szervezett a Debreceni Nagytemplomi Gyülekezet vé-

dőszárnyai alatt. „Kezdő csapattagként” lelkesen járta Anna, és későbbiekben Veronka 
lányommal is a szerdai alkalmakra a Leány utcai gyülekezeti terembe. Az ott eltöltött 
évek alatt „csapatunk” száma igen csak megszaporodott. Barátságok, szoros kapcso-
latok köttettek.

Ezért is volt nagy öröm számomra – szerintem más édesanyák számára is –, amikor 
hírt kaptunk egy lehetséges találkozóról. Az Immánuel otthon biztosította a helyszínt 
ezen a kivételesen esőmentes augusztusi napon. Szép számmal meg is jelentünk. Az 
érkező családokról közös fénykép készült, a nagyobb gyerekek a kézműves sátor alatt 
foglalhatták el magukat, színeztek ragasztottak, vágtak, só-liszt gyurmáztak a felnőttekkel 
együtt. A kisebbek lelkesen vették birtokba az udvari játékokat. Öröm és boldogság volt 

Kismama-találkozó 
2014
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látni ennyi gyermeket. Szász Barnabásné 
Anna néni egy rövid, de igen személyes 
hangvételű köszöntőt mondott. Jólesett 
az szívnek és léleknek. Ahogy a szer-

dai alkalmakon természetesen a közös 
éneklés és imádság, itt sem maradhatott 
el. A kapocs, mely minket, édesanyákat 
és gyermekeiket még jobban összeköt.  

A viszontlátás öröme sokunk szívét meg-
töltötte boldogsággal, emlékekkel. Jó volt 
újra látni egymást, még az idő rövidsége 
ellenére is. Mert ugye, időből sincs elég. 
Elnézve gyermekeinket, hogy milyen 
gyorsan és rohamosan fejlődnek, fontos 
elmondani, hogy az az út, az a keskeny 
ösvény, melyen elindítjuk őket, abban 
nagy segítséget nyújt az olyan kapaszko-
dó, mint az édesanya-gyermekkör. Ezért 
is kívánok a további alkalmak szervezé-
séhez és vezetéséhez sok erőt és kitartást 
Mátyásné Szabó Beátának és Feketéné 
Lakatos Edinának. Köszönjük! Isten áld-
ja meg munkájukat és családjukat!

Csorba Dávidné háromgyermekes édesanya 
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„Énekelj az Úrnak új éneket...”

96. Zsoltár
zenei élet

„Énekeljetek az Úrnak!”
Miskolc-Tapolcai meghívásnak tett eleget 
az énekkar

2014. szeptember 12–14. ismét egy felejthetetlen dátum lesz az énekkar éle-
tében. Pénteken délután indultunk el. Szállásunk Mályiban, a Tiszáninneni  
Református Egyházkerület Szabadidő és Továbbképző Központjában volt. 
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A Mályi tó partján levő többszintes épü-
let, hatalmas parkkal, vízi sportok űzé-
sére is alkalmas stéggel, 102 fő részére 
szállást, ellátást biztosító épület. Van kü-
lön sátorozásra és lakókocsival érkezők 
fogadására is alkalmas zárt parkja. Több 
közösségi terem, étterem várja a pihenni 
vágyókat. Kellemes, szép hely.

Vacsora előtt azonnal birtokba vettük 
a gyönyörű parkot. Csodás naplementé-
ben gyönyörködve figyeltük azt a 10 bá-
tor énekkari társunkat, akik vízibiciklin 
„bejárták” a tavat. Este hatalmas csatákat 
vívtunk a cso-cso és billiárd asztaloknál.

A szombati napot Miskolcon töltöt-
tük. A korabeli tervek alapján csodála-
tosan helyreállított Diósgyőri várban 
töltöttük el a délelőttöt. Ez az igazi lovag-
vár Nagy Lajos király idejében élte fény-
korát. Lovagterme Európa legnagyobb 
királyi fogadóterme ma is. A maga ko-
rában jelentős történelmi események 
színhelye volt. Termei, kiállításai mél-
tóak történelmünk fényes időszakának 
bemutatására. Jól felkészült idegenve-
zetőnk a magyar történelem olyan ese-
ményeiről mesélt nekünk, amelyekről 
eddig nem tudhattunk, s melyeknek 
helyszíne a maga korában Európa kirá-
lyai között is legnagyobb, egy igazi lo-
vagkirály székhelye volt. A nápolyi csa-

táról tanultunk, mely győztes csata után 
lett Magyarország történelme során a 
legnagyobb kiterjedésű. Három tenger 
mosta a határait. Arról, hogy milyen is 
volt a lovagkorban egy békekötés, nem 
tanítottak sokat még a középiskolában 
sem. Nem írták le a csata után perga-

menekre, „csak becs’szóra” elfogadták, 
hogy ki a győztes és ki a vesztes. De a 
csatavesztés elfogadásának formája volt. 
A vesztes, fél évvel a csata után a győztes 
elé járul, annak székhelyére, hódolatra. 
Így járult Velence küldöttsége lovag-
királyunk elé. (Lajos királyt mi debre-
ceniek is igen tiszteljük, hiszen szabad 
királyi városi címünket tőle kaptuk.)

A vár mindennapjairól, lakóinak életé-
ről is képet kaphatunk a korabeli beren-
dezések alapján. Sőt! Ott jártunkkor egy 
hagyományőrző csoport, a „Kóbor Lo-
vagok”, lovagi tornabemutató tartottak. 
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A lovaggá válás módját, öltözéküket és a 
lovagi „harcmodort” is megismerhettük.

Egy énekkar minden lehetőséget meg-
keres, ha énekkel tiszteleghet. Most a 
királyi kápolna és a lovagterem volt erre 
a célra a legalkalmasabb. A korabeli épü-
leteknek általában jó az akusztikája. Most 
is szépen szólt a 42 zsoltár és a Jézus vi-
gasságom kezdetű Bach mű. Idegenveze-
tőnk és egy éppen ott lévő középiskolás 
diákcsoport tanárnője is megköszönte a 
helyhez illő különleges meglepetést.

Délután ellátogattunk Lillafüredre egy 
kis jó levegőt szívni. Azután megnéztük 
a régi avasi TV tornyot is. Délután a Bel-
városi Gyülekezet Fehér Templomával 
és a gyülekezet életével ismertetett meg 
a gyülekezet lelkésze. Itt szolgált Sepsy 
Karcsi bácsi 6 éven át az ’50-es években 
Ennek a 150 éves templomnak a különle-
gessége a belső két szint. Ezután az 1997-
ben felgyújtott és 2 évvel később példás 
ökumenikus összefogással újjáépített 
„Deszkatemplom” történetét ismerhet-
tük meg. A gyülekezet gondnoka beszélt 
az újjáépítésről és a gyülekezet életéről. 
Mályiban vacsoráztunk és köszöntöt-
tük Vad Zsigmond esperes urat szüle-
tésnapja alkalmából.

„Boldogok akik lakoznak a Te há-
zadban és dicsérhetnek Téged szünte-
len.” (Zsolt 84,5) Ez az idézet olvasható 
a Miskolc-Tapolcai Református Temp-
lomot bemutató hívogató-ismertetőn 
kiadmányon. A templom építése 2000.
június 20-án kezdődött el. Befejezése 
még várat magára. Reméljük, hogy már 
nem sokáig.

Sepsy Karcsi bácsi 1953 és 1959 között 
Miskolcon szolgált. Jól ismerte és ismeri 
a Tiszáninneni Református Egyházke-

rületet. Még tavasszal hozta a Miskolc-
Tapolcai Gyülekezet meghívását, mely-
nek a szeptember 12–14 közötti hosszú 
hétvégén tudtunk eleget tenni. Megis-
merhettük lelkészüket, gondnokukat és 
gyülekezetet. Hallhattuk a templom-
építés nehéz és küzdelmes történetét. 
Jóllehet a külső vakolás még várat ma-
gára, a kerek templombelső barátságos, 
hívogató, szerethető, mint a gyülekezete.

Ezen az alkalmon igét hirdetett Vad 
Zsigmond esperes úr. Sepsy Károly or-
gonajátékkal, a kórus énekével, majd 
műsorával szolgált a vasárnap délelőtti 
istentiszteleten.

Karcsi bácsi volt az orgonista-kántor. 
Szolgálatával kezdődött az istentisztelet. 
Ezután az énekkar énekelt. A gyüleke-
zettel közös fennálló ének után hallhat-
tuk az igehirdetést. Az istentisztelet vé-
gén adtunk elő 5 „a capella”kórusművet. 
Ezt követte Sepsy Károly orgonajátéka. 
Végezetül 5 orgonakíséretes művet éne-
keltük el, Vass Sándor karnagy és Vad 
Péter orgonista – karnagy vezetésével.

Szolgálatunk szeretetteljes fogadtatá-
sa a kedves hangulatot egészen izzóvá 
tette. Az istentiszteletet követő szívélyes 
szeretetvendégségen sikerült gyülekezeti 
tagokkal is megismerkedni, beszélgetni. 
A szakadó eső – mely a szombati mis-
kolci programjainkat is hűségesen kísérte 
és a vasárnapunkat is jellemezte –, nem 
rontotta hangulatunkat. Megköszönve a 
szeretetteljes fogadtatást és a szolgálat le-
hetőségét, egymás között arról beszélget-
tünk, hogy ha a templom külső munká-
latai is elkészülnek, szívesen szolgálnánk 
akkor is egy ünnepi istentiszteleten.

Nagyné Berta Rózsa énekkari tag
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2012 augusztusában derült ki, hogy 
nyert a pályázatunk, egyházközségünk 
csaknem egy milliárd forint támogatást 
kapott a munkálatokra. A felújítás teljes 
kiviteli tervdokumentációja 2013 már-
ciusára készült el, a közbeszerzési eljárá-
sok lefolytatása után a fizikai megvalósí-
tás 2013 novemberében indulhatott el.

A templom külső falait teljes mérték-
ben újrafestettük, a külső homlokzaton 
lévő díszeket felújítottuk és lecseréltük a 
régi vörösréz párkányokat, csatornákat 
és az órák alatti úgynevezett dob rész tel-
jesen új vörösréz borítást kapott. (8800 
m2 állványt, 3500 liter festéket használ-
tak fel.) A külső járdára gyönyörű mész-
kőburkolat került és a lépcsők egységes 
mészkőtömbökből lettek kifaragva.

A templombelsőben is talán a leg-
szembetűnőbb változás az új burkolat, 
ami szintén masszív édesvízi mészkőből 
készült matt csiszolással. Az építők ösz-
szesen 7500 db követ használtak fel a 
templom járófelületének kialakításához.  
Az új burkolat és korszerű led világítás is 
hozzájárul ahhoz, hogy a templombelső 
a korábbinál sokkal világosabb.

Ezzel összefüggően újraalkottuk a teljes 
elektromos hálózatot, internet hozzáférés 
is van a templom szinte minden pontján. 
Az elektromos árammal való ellátást már 
116 db napelem is segíti, amelyeket nem 
a templomon, hanem egy közelben lévő 
épület tetején helyeztünk el.

Megújultak a padok és kényelmesebb 
ülőpárnán foglalhatunk helyet, amely 
már a padfűtést is tartalmazza. Resta-
uráltattuk a szószéket és az úrasztalát, 
visszaállítottuk az oszlopfők eredeti sár-
ga festését. A régi orgona hangja is szeb-
ben szól, hiszen a több mint 4000 síp 
mindegyiket megtisztítottuk és az orgo-
na kopott törött alkatrészeit kicseréltük. 
Modernizációs fejlesztések is történtek, 
új hangosítást építettünk ki, amellyel a 
templom minden pontján lehet érteni 
mindent, ami elhangzik a szószékről 
vagy az úrasztalától. Vetítéstechnikai 
rendszerünket is megújítottuk.

Az imateremből kivettük a padokat, a 
tér jobb kihasználása miatt és itt is elhe-
lyeztünk hangosítást és vetítőrendszert, 
amely akár 3D-ben is képes filmet leját-
szani.

„Menjetek be kapuin 
hálaénekkel!” (Zsolt 100,4)
A nagytemplom felújítása 2010 ben kezdődött el azzal, hogy a belső teret kifes-
tettük és az ablakokat kicseréltük. Az akkori hálaadó alkalmat azzal zártuk, 
hogy reméljük hamarosan folytatni fogjuk a megkezdett munkát, hiszen láttuk, 
hogy nagyon sok munkálat van még a templom épületén. 2011-ben elkezdtük a 
tervezést és reméltük és hittük, hogy a tervek nem fognak sokáig tervek maradni. 
2012 májusában jelent meg egy olyan pályázati kiírás, amelybe beleilleszthettük 
elképzeléseinket. Ekkor kapta pályázatunk azt a címet, amit a 100 zsoltár 4 ver-
sében olvashatunk: „Menjetek be kapuin hálaénekkel”.



Debrecen–nagytemplomi református egyházközség

Az akadálymentesítés fontos szem-
pont volt számunkra, ezért építettünk 
be egy liftet a keleti toronyba, amellyel a 
karzatok és akár a padlásszint is elérhető 
akadálymentesen. A templom padlása is 
teljesen megújult, a padlástérben új járda 
került kialakításra és kiállítótér is készült.

A harangszintet elérve pedig az egyik 
legmerészebb újítással találkozhatunk, 
mert egy külső kilátóra léphetünk ki, 
amely a két tornyot köti össze és gyö-
nyörű kilátást nyújt az egész városra.

A toronyórák teljes mechanikáját újra 
cseréltük és így a templom mind a 9 órá-
ja percre pontosan mutatja az időt.

Az előbb említettem a kiállításokat, hi-
szen mindezen fejlesztések egy turisztikai 
pályázat keretei között valósultak meg, 
ezért fontos volt számunkra régi temp-
lomi kiállításainkat megújítani és újakat 
létrehozni. Új arculatot kapott az úgyne-
vezett Kossuth-kiállítás, amely bemutatja 
az 1849. április 14-én kiadott Független-
ségi Nyilatkozat történetét, és itt találha-
tó a híres Kossuth-szék is. Felfrissítettük a 
gyülekezettörténeti kiállításunkat, amely 
egyházközségünk gazdag és hosszú időre 
visszanyúló történetét mutatja be, és itt 
lehet megismerkedni a református egy-
házunk alapvető hitvallási tanításaival.

Kevesen tudják, hogy egyedülálló 
bibliatörténeti makettkiállítás is van a 
templomunkban. A bibliai eseményeket 
és helyszíneket bemutató makettek is 
komoly restauráláson mentek keresztül, 
hogy még közelebb hozzák a biblia vilá-
gát az emberekhez.

A padlástérben helyeztük el a „Jeru-
zsálemtől Debrecenig” című kiállítást. Itt 
a keresztyénség 2000 éves történetét és a 
magyarországi reformációt lehet megis-

merni. A régi óraszerkezet is megtekint-
hető, amely a múlt század közepéig sok 
– sok fogaskerekével hajtotta meg a to-
ronyórákat, a kiállítások részeként most 
mi is megnézhetjük működés közben.

Ezt követően néhány lépcső meg-
mászása után beleélhetjük magunkat 
a tűzfigyelő emberek életébe, hiszen a 
keleti toronyban található a tűzfigyelők 
szobája, amit hajdanán azért alakítottak 
ki, hogy onnan vigyázták a várost, és ha 
fellobbanó tüzet láttak, akkor félrever-
ték a harangot figyelmeztetve a veszély-
re. Ezt a helyiséget is felújítottuk és egy 
új kiállítás lesz itt megtekinthető a város 
tűzvészeiről és Debrecen város megúju-
lásának képességéről.

Biztonságtechnikai fejlesztések is 
történtek, fontos szempont volt az érté-
kek megóvása. Tűzoltóhálózat épült ki, 
amelyhez korszerű tűzjelző berendezé-
sek kapcsolódnak a templom több pont-
ján és biztonsági kamerarendszer is védi 
templomunkat.

A pályázatunk megvalósításához hoz-
zátartozott a nyilvánosság bevonása, 
ennek kapcsán hirdettük meg a rajzpályá-
zatunkat iskolákban „mit jelent nekem 
a Debreceni Nagytemplom?" címmel, 
amelyre több, mint 200 alkotás érkezett.

Nagy szeretettel várunk mindenkit, és 
bízunk abban, hogy a megújult Nagy-
templom mindnyájunk számára to-
vábbra is örömteli találkozások helyszí-
ne lesz. 

Oláh István

beosztott lelkész, projektmenedzser



Keresztelések,
házasságkötések,
temetések

Keresztelések, esküvők,
temetések
KERESZTELÉSEK
2014. szeptember 14. és december 14-e között 27 gyermek és két felnőtt részesült a 
keresztség sákramentumában.

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe…” (Mt 28,19)

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
2014. szeptember 20-a és december 31-e között 9 ifjú pár kérte Isten áldását házasság-
kötésére gyülekezetünkben.

„Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” (1Móz 2,18)

TEMETÉSEK
2014 szeptember havában: Bakó Béláné (sz. Oláh Róza) 94 éves; Kotsis Tünde Judit 45 
éves testvérünket temettük el.
2014 október havában: Nagy József  72 éves; Menyhárt László 65 éves; Kopcsa Imre 82 
éves; Balogh Vince 71 éves; Gaál Károly 69 éves; Szövetes Gézáné (sz. Nagy Mária) 75 
éves testvérünket temettük el.
2014 november havában: Jenei János 79 éves; Balogh János 87 éves; Dr. Miskolczi 
Dánielné (sz. Nagy Rózsa) 82 éves; Szűcs József 84 éves; Nagy Sándorné (sz. Lőcsei 
Irma) 88 éves; Kováts Krisztina Gizella 40 éves; Kovács Lajosné (sz. Pénzes Vilma) 83 
éves és Széles Emil 59 éves testvérünket temettük el.
2014 december havában: özv. Kiss Sándorné (sz. Hajdu Zsuzsanna) 99 éves; Zemplényi 
Sándorné (sz. Magyar Jolán) 87 éves; Beri Nándor 68 éves; Domokos Zsigmond 
Sándor 84 éves; Dudás Mihályné (sz. Juhász Magdolna Ilona) 70 éves; Pongor Judit 
Katalin 56 éves; Szegedi Sándor 79 éves; Tóth Mihályné (sz. Szendrei Erzsébet) 92 
éves; Németi Árpád 83 éves és Harasztosi Lászlóné Szabó Ibolya 90 éves testvérünket 
temettük el. 

„Én élek, ti is élni fogtok” – mondja feltámadott Urunk. (Jn 14,19)



A Nagytemplom

felújítás közben


