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ADOK, KAPOK:
Házasságok és családi minták

Dr. Pusztai Gabriella és Erdős István bizonyságtétele
„Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök.” 1Móz 9,13

Kisfilm – Nagy beszélgetés
A Házasság Hete idei programsorozata
egy olyan rendezvénnyel kezdődött gyülekezetünkben, mely egyszerre nyújtotta
a megszokott ismerősség és a váratlan
újdonság élményét. Az, hogy egy ﬁlm
kapcsán beszélgetünk a párkapcsolat, a házastársi viszony szerepéről, nem újkeletű:
a korábbi évek jól bevált receptjét követték a szervezők ezzel a programkínálattal.
Arra viszont még nemigen volt példa,
hogy a beszélgetés apropóját egy olyan
bábanimációs kisﬁlm képezze, amelyben
a tízperces játékidő alatt egyetlen szó sem
hangzik el.

ségben mennyire másként látja a világot
(így egymást is) férﬁ és nő, és azt is, hogy
emiatt mennyire nehéz újjá formálni a
kiüresedett, érzelemmentes kapcsolatokat. Amíg a látásunkat, személyiségünket
meghatározó (gravitációs) erők mozgatnak bennünket, addig kibékíthetetlen az
ellentét, addig az egymáshoz való viszonyunkat a sérelmeket okozó adok-kapok
határozza meg. És hogy miként válhat
ez olyan adok ÉS kapok kapcsolattá,
amelyben képesek vagyunk a másiknak
önzetlenül adni és közben elfogadni tőle
azt a szeretetet, megbocsátást, amellyel
felénk fordul? Leginkább a társunkra való
odaﬁgyelés, az ő látásmódjához igazodó
empátia segítségével tudjuk megtenni
azokat a lépéseket, amelyeknek köszönhetően újrarendeződhetnek (házastársi)
kapcsolataink. Az ehhez szükséges felismerést és bölcsességet viszont mi magunk
is olyan mennyei adományként kapjuk,
amely lehetővé teszi, hogy az elfogadás,
törődés, megértés ajándékát tovább tudjuk
adni szeretteink számára.
Baranyai Norbert

Az ismerősség és a szokatlanság kettőssége jellemezte magát a rövidﬁlmet
is. A Head over heels című alkotás egy
házaspár elhidegülésének, páros magányának, majd egymásra találásának sokszor feldolgozott történetét egy meglepő
formai megoldással jelenítette meg: férj és
feleség ugyanabban a házban egymáshoz
képest fejjel lefelé, ellentétes gravitációnak engedelmeskedve éli mindennapjait.
Kapcsolatuk formális, egészen addig,
amíg egy régi emlék hatására meg nem
próbálnak újra közeledni egymáshoz, ami
az őket meghatározó erőknek köszönhetően csak komoly áldozatok árán lehetséges.

Szombati előadónk: Dr. Engler Ágnes

Azt, hogy a kisﬁlm nemcsak az érzelmekre
hatott, hanem gondolatébresztő alkotás
is volt, a vetítést követő élénk beszélgetés egyértelműen bizonyította. Fazakas
Gergely moderálása és Kovács Károly
előre felkért hozzászólása segítségével
a testvérek közösen osztották meg egymással véleményüket, tapasztalataikat. A
ﬁlm nyomán egyrészt újra felismerhettük
azt az igazságot, hogy a házastársi közös-
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Erőforrás házasságkötéshez
A Magyar Ifjúság kutatássorozat ﬁgyelemmel kíséri a 15-29 éves ﬁatalok családalapítással, házassággal kapcsolatos magatartását. A legújabb, 2016-os vizsgálat
szerint a 20-29 éves korcsoport (5215 fő)
adatai azt mutatják, hogy a huszonévesek
62%-a nőtlen vagy hajadon, 22%-uk élettársi kapcsolatban él, s mindössze 15%-uk
házas. Jó hír, hogy az elváltak aránya
csupán fél százalék körüli. A huszonéves
férfiak több, mint kétharmada nőtlen,
a nők viszont nagyobb arányban élnek
párkapcsolatban, akár házasságról, akár
élettársi kapcsolatról legyen szó.
Ha megvizsgáljuk, hogy milyen alapvető társadalmi tényezők befolyásolják
a ﬁatalok házasodási hajlandóságát, azt
tapasztaljuk, hogy –miközben a nemek
közötti különbség megmarad– a magasabban iskolázott szülők gyermekei
szívesebben halogatják az elköteleződést.
A családi állapotra hatással van a szülők,
különösen az anya által elért legmagasabb iskolai végzettség. Míg az alapfokú
végzettségű anyák gyermekeinek csak
alig több, mint fele nőtlen vagy hajadon,
addig a középfokú végzettségű anyák
egyedülálló gyermekeinek aránya már kétharmad, s a felsőfokú végzettségű anyák
gyermekeinek pedig négyötöde tartozik
ebbe a csoportba. A házasok aránya ezzel
szemben az alapfokú végzettségű anyák
gyermekei körében kétszer annyi, mint a
felsőfokú végzettségű anyák ﬁai és lányai
körében, az élettársi kapcsolatban élőké
pedig két és félszeresére rúg az alacsonyabban iskolázott szülők gyermekeinél.
A lakóhely településtípusa szerint is
mutatkozik eltérés: a függetlenek aránya
különösen a nagyvárosokban magas, s a
falvak és kisvárosok huszonéves lakóinak
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negyede, a nagyvárosiak majd egyötöde
él élettársi kapcsolatban. A felsőoktatási
tanulmányok életszakasza nem kedvez a
házasságnak, hisz a hallgatók több mint
kilenctizede nőtlen vagy hajadon, ezzel
szemben a felsőfokú tanulmányokat
nem folytatók nagyobb arányban tudták
magukat elkötelezni. A felsőoktatásban
tovább nem tanulók 25%-a élettárssal él
és 17%-a házas, míg a diplomások 20%-a
él élettárssal és 19%-a házas. Az adatok
azt mutatják, hogy az élettársi együttélési
forma lényegében társadalmi státustól függetlenül elterjedt a huszonévesek körében.
A hitbeli elköteleződés összességében
támogatja a párválasztást. Mind a magukat
az egyház tanítása szerint vallásosnak
mondók, mind pedig a maguk módján vallásosak körében szigniﬁkánsan nagyobb
arányban fordulnak elő a házasok és az
élettársi kapcsolatban élők, mint a nem
vallásosak körében. Amikor a ﬁatalok
jelenlegi iskolázottság szerinti csoportjait
külön vizsgáltuk, láthattuk, hogy a vallásgyakorlók előnye a házasságkötések
tekintetében a tovább nem tanuló és a
diplomás ﬁatalok köréből származik, s a
hallgatói évek alatt a hitvalló identitás sem
mozdítja szigniﬁkánsan előre a hosszútávú
elköteleződés vállalását.
Összességében azonban a házasságkötés esélyét vizsgáló összehasonlító
elemzés eredménye szerint a hitvalló életfelfogás és életgyakorlat igen jelentősen
megnöveli a házasodási hajlandóságot,
miközben a felsőoktatási továbbtanulás
és a magasan kvaliﬁkált anyai minta egyértelműen csökkenti. Az is kimutatható,
hogy a vallásosságtól és az iskolázottságtól függetlenül a nők előnye ebben a
korcsoportban vitathatatlanul fennáll.
Dr. Pusztai Gabriella

Nem jó az embernek egyedül – Ki szerez neki segítőtársat?
Engler Ágnes bizonyságtételében elmesélte, hogy egyetemistaként kötött házasságot. Férjével egy keresztyén ifjúsági körben ismerkedett meg, s az első pillanattól
kezdve érezték, a gondviselő Isten adta
őket egymás mellé segítőtársul. Karriert
is három gyermekes anyaként épített. A
Debreceni Egyetem Neveléstudományi
Intézetének oktatójaként, kutatójaként
éppen a család és a szakmai munka öszszeegyeztethetőségének lehetőségeivel
foglalkozik. A Három királyfi, Három
Királylány nevű országos mozgalom
egyik irányítójaként is azt a szemléletet
képviseli, hogy a házasság és a több gyermek vállalása fontos erőforrásnak számít.

Korántsem reménytelen, hogy a ﬁatalok
is beláthatják, a karrierépítési tervük jól
harmonizálható a családalapítással.
Hiszen egy másik kutatás, amely 1500
magyarországi egyetemista jövőképét
vizsgálta, azt az eredményt hozta, hogy
a mai, alacsony házasodási rátánál jóval
nagyobb arányú körükben (90%-os) a
házasodási terv.
Az előadó kitért azokra a felmérésekre is,
amelyek a tartós párkapcsolatok kiépítésének lehetőségeit, akadályait mutatják
meg. Ezek szerint a ﬁatalok elsősorban az
ismerkedésre alkalmas (nem virtuális, hanem valós) közösségi tereket hiányolják.
S bár a segítő előadások, a szemléletformáló beszélgetések iránti igény kisebb a
részükről, mégis, az ilyenek megszervezését pozitív visszajelzések követik. S ők
is tudják, a családi hátterük, a rossz és
jó minták erősen befolyásolják, hogy ők
maguk milyen utat választanak.

Előadásában ezekről a témákról beszélt,
hangsúlyozva a személyes érintettségüket
is. Két nagyobb, immár ﬁatal felnőtt gyermeke ugyanis aktuálissá tette családjuk
számára a kérdést, hogy miképpen lehet
segíteni az ifjakat a párválasztásban. Mit
tehetünk azon túl, hogy gyermekeink
házasságát imádságainkban hordozzuk?
Miképpen lehet hatást gyakorolni rájuk
beszélgetések során és főképpen mintaadással? Meggyőzhetők-e arról, hogy a
boldogságrangsorok élén nem az anyagiak
állnak, hanem a bizalomra épülő házastársi és családi kapcsolatok, valamint a
tágabb baráti, gyülekezeti védőháló?

Ám az egyéni felelősség nem hagyható
figyelmen kívül. Sem a fiatalok, sem
a szülők és a tágabb család, sem pedig
a közoktatás, a civil szervezetek és a
munkaadók nem ruházhatják át másra a
saját felelősségüket annak az üzenetnek
az átadásában, hogy jó házasságban és
családban élni. Még az Úristenre sem
háríthatunk át mindent, akikre ugyan rábízhatjuk a házasság és gyermekvállalás
kérdéseit, ám egyikünk sem úszhatja meg,
hogy maga tegyen mindezért.

Nemcsak a személyes tapasztalataink mutatják, hanem a kutatások is alátámasztják,
hogy a jól működő kapcsolatok nemcsak
egészségvédők és biztonságot adók, hanem kreatív energiákat is szabadítanak
fel. Sőt, akik házasok, illetve gyermekeket nevelnek, gyakran eredményesebbek
szakmájukban.

Az előadásban és a kiscsoportos beszélgetéseken, valamint az esti Teaház alkalmával sok szó esett e szerepek nehézségeiről
és szépségeiről.
Dr. Fazakas Gergely
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Kapunk és adunk
Negatív tartalmi minta – tetteik célja
viszont rossz!
– „hogy áldozati süteményeket készítsenek...” /
– „az ég királynőjének és más isteneknek....”
– szomszéd népektől vették a pogány
vallási mintát,
– igazán nem az Urat bosszantják, hanem
önmaguknak ártanak,
– „hitványságok után jártak, maguk is
hitványakká lettek...” (Jer 2,5)
– „majd szégyen borítja arcukat...”
– a magam módján vallásosság ma is
veszélyes hitvilág.
Milyen példákat kaptunk?
– nagyszülőktől, szülőktől, környezetünktől, / – kevésbé a szavakat, sokkal inkább
a mintákat követjük, ezért:
– „Mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg...” (1Thesz 5,15)
– a farizeusok szavát megtartsátok, de
amit tesznek azt ne kövessétek... (Mt 23,3)
– ma: nemesítő irodalmi, művészeti példák sokasága vesz körül,
– Pál apostol írja: „Amit tanultatok, hallottatok, és láttatok tőlem, és átvettetek...”
– ma: hittanon, templomban, gyülekezeti
közösségben is kaptunk igei példákat.
Milyen példákat adunk tovább?
– az élet egészéről: Krisztus követését?
– és a részletekről: Krisztus követéséhez
illő tetteket? / – részletek értelmét az egész
határozza meg, / – együtt házaspárként mi
is: hasonló hit és értékrendet, a rosszat
elfelejtve, a jót kövessük!
– és törekedjünk jó példát, mintát adni,
– „ami igaz, tisztességes, igazságos, tiszta,
szeretetreméltó, jóhírű, nemes és dicséretes azt vegyétek ﬁgyelembe,”
– „azt tegyétek és veletek lesz a békesség
Istene.” Ámen!

(A Házasság Hete záró istentiszteletén
gyülekezetünkben Püski Lajos és Püskiné
Szécsi Judit lelkészeink által közösen
elmondott igehirdetés részletes vázlatát
itt közöljük.)
Olvasandó: Fil 4,4-9; Jer 7,16-19
Milyen házassági, családi mintákat kapunk és adunk tovább?
Pozitív cselekvési minták – a részletekben:
– férj és feleség egyetértően, együtt cselekszik,
– „apák tüzet gyújtanak, az asszonyok
pedig tésztát gyúrnak,”
– gyermekeiket is bevonják: „Fiak fát
szedegetnek”
– majdnem tökéletes ez a családi részletkép,
– napjainkban is többet kellene együtt
cselekednie a családok tagjainak.
Ne tévesszen meg, hogy: „tudtok jó
ajándékot adni...”
– Jézus azonban ebben a szövegösszefüggésben dicsérte meg kortársait:
„gonosz létetekre, tudtok jó ajándékot adni
gyermekeiteknek” (Lk 11,13)
– Mindenki hisz... ez se tévesszen meg!
– mert nagy kérdés, hogy kiben-miben
hiszünk?
– életünk irányát, egészét mindig hitünk
határozza meg,
– mert általában aszerint formáljuk a
részleteket is,
– aszerint hozunk idő-erő-pénz-egészségcsalád... áldozatot,
– vigyázzunk mert az önmagában jó részlet sajnos rossz célt is szolgálhat,
– „ne imádkozz ezért a népért” – inkább
megtérésre hívd őket!
– mert közben lejárhat a kegyelem, megtérés ideje.
– Legyen először fontosabb ma is a megtérés, életünk jó iránya!
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Gazdasági beszámoló
támogatást egyházkerületünk, egyházmegyénk, az Amerikai Református Egyház,
a Nagyerdei Gyülekezet (több évre szóló
megállapodás alapján), valamint az Úrréti
Közösség tagjai adományok formájában
biztosítottak. Ezúton is köszönünk minden
adományt!

„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk
az Isten, hanem az erő, a szeretet és a
józanság lelkét.” (2Tim 1,7)
Tisztelt Gyülekezet, Kedves Testvérek!
2018-at, mind a Nagyerdei mind az Úrréti
közösségünk esetében a megerősödés jellemzi. Az Úrréti Közösség most ünnepli
az első éves születésnapját, a Nagyerdei
Gyülekezet pedig ereje teljében a felnőtt
korát éli. Mégis összeköt bennünket a közös cél, a misszió, és nem utolsósorban a
szülő, gyermek viszony, mely a szeretetet,
és annak egyik megnyilvánulási formáját
a lelki és anyagi támogatás jelenti.
Ahhoz, hogy a születő, induló közösség
el tudja látni a feladatát, a működtetésen,
tehát pl. az Árpád Vezér Ált. Iskolában a
terembérleten, és az irodabérlésen kívül,
2018-ban másra is kellett áldozni, úgymint
hangszerek, iroda és egy szerény audio
technika vásárlása, és az istentiszteletek
helyéül szolgáló terem berendezése is.
Rövid távú terveinknek része volt egy
ingatlan megvásárlása, amely a formálódó
Úrréti Közösségnek bibliaórák, csoportfoglalkozások helyéül szolgál, és egy irodát is tartalmaz. Valamikor a nyár közepén
kaptunk információt arról, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerülettől jelentős
támogatást kapunk az ingatlan vásárlásra.
Így a terveink átütemezése után presbitériumunk úgy döntött, hogy azt a Vezér
utcai ingatlant vásároljuk meg, amelynek
felső szintjét béreltük. Az ingatlanvásárlás
60,-millió Ft-ot tett ki, amelyhez 55 millió
Ft-tal az egyházkerület, és 5 millió Ft-tal a
Nagyerdei Gyülekezet járult hozzá.
Az Úrréti Közösség indulásához, működéséhez szükséges anyagi hátteret,

Néhány szóban gyülekezetünk 2018-as
zárószámadásáról, számokban:
Mivel az Úrréti Közösség egyházjogi
szempontból még nem önálló szervezet,
ezért a zárószámadásunkat is összevontan
kellett készítenünk.
Gyülekezetünk bevétele az összevont
mérleg alapján 2018-ban, 50.093,-e Ft-ot,
míg a kiadások 52.231,-e Ft-ot tettek ki.
A különbözetet tartalékunkból fedeztük.
Gyülekezetünk bevétele három alappilléren nyugszik, ezek a gyülekezeti tagjaink
által beﬁzetett egyházfenntartói járulék,
a perselypénz, és a céladományok. Az
egyházfenntartói járulékból és a perselypénzből végezzük épületeink karbantartását, ﬁzetjük a személyi kiadásokat, a
fűtés, villany, telefon, internet és további
költségeket. A céladományokból tudunk
fejleszteni.
Az említett bevételek arra elegendőek,
hogy gyülekezetünk mindennapi életét
fedezzék, ha tovább akarunk lépni Isten
országának építésében, pl. egy új gyülekezet alapításával, akkor ahhoz nekünk,
közösségünknek kell megtalálnunk a
lehetőségeket.
2019-ben az Úrréti Közösség előbbiekben
már ismertetett támogatása mellett, terveink közt szerepel, időrendben elsőként, az
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Életképek

Úrréti Közösség építését szolgáló Vezér
utcai ingatlan földszintjének átalakítása
úgy, hogy abban helyet kapjon egy iroda,
valamint alkalmas legyen csoportfoglalkozások tartására. Az átalakítást ez év
közepéig szeretnénk realizálni.
Itt a Nagyerdőn a hátsó nagyterem, a
mellette lévő kisterem korszerűsítését
tervezzük, ez a padlóburkolat cseréjéből,
festésből, a beépített polcsor cseréjéből és
egy projektor, vetítővászon megvásárlásából, beépítéséből áll.

Hittanosok bibliai jelmezekben
a Családi délutánon

Köszönünk minden adományt amelyet Isten dicsőségére és a gyülekezet épülésére
kaptunk, és köszönjük sokak szolgálatát
amelyet nem lehet számokban kifejezni.
Az önkéntes szolgálatok építik a közösséget, és azt is aki végzi.
Mint ahogy az terveinkből is látható,
2019-ben is szükségünk van az adományokra és az önkéntes szolgálatokra!
Csüggedésre nincs okunk, hiszen pont
gyülekezetünk múltja ad alapot a bizakodásra. Hiszen ki gondolt volna arra
amikor elvették az Egyetemi Templomot,
hogy majd visszakapjuk, hogy ﬁatalokból
álló élő gyülekezet fog ott működni, hogy
lehetőségünk lesz az átrium megépítésére,
amely a közösség erősítését szolgálja, és
arra, hogy új gyülekezetet indítunk.
Hálával tartozunk mindenért, amit kaptunk Krisztusnak, megmentőnknek és
reménységünknek.
„Mert ahogyan egy testnek sok tagja
van, de nem minden tagnak ugyanaz a
feladata, úgy sokan egy test vagyunk a
Krisztusban, egyenként pedig egymásnak
tagjai.” (Róma 12,4)
Kerti Péter gondnok

250 adag kétfogásos ételt osztottunk rászorulóknak

Hírek
 Március 31. vasárnap 3 óra, Családi
délután
 Április 14. Virágvasárnap fél 11-kor
felnőttek keresztelése és konfirmációja
Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református
Egyházközség hírlevele
4032 Debrecen, Bolyai u. 25.
Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos
Nyomda: Litográfia
Készült 350 példányban
27. évfolyam 3. szám
Megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:
11738008-20012917
E-mail: refnagyerdo@gmail.com
Gyülekezeti honlap címe: www.refnagyerdo.hu

7

Istentiszteletünkön köszöntöttük a jubiláló,
60-10 éve házasokat

A házaspárok balról: Dr. Nagy Mihály és Nyári Erika, Dr. Mándi László és Döbröndi Mária, Daróczi Sándor és
Szabad Éva, Kovács István és Kiss Margit, Ötvös Csaba és Dr. Barna Ildikó, Vass András és Dr. Papp Zsuzsanna,
Rácz János és Csiha Erzsébet, Fekete Imre és Czövek Ágnes, Szegedi Kálmán és Kabai Ilona

HÁZASSÁG HETE 2019
ADOK, KAPOK

