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Tudod, mire vágysz? 
A párkereséstől a jól működő családig 
alcímmel rendezte meg gyülekezetünk 
a Bibliai Házassággondozó Szolgálattal 
együttműködve a Házasság Hete program-
sorozatát február 10-12 és 17-19 közötti 
hétvégéken.

Pénteken délután a Házasság Hete 
országos református megnyitásaként 
sajtótájékoztató volt. Este a Miért háza-
sodtam meg? címmel tartott fi lmklubbon 
a házasságról szóló Hétköznapi mennyor-
szág című fi lmet vetítettük, mely után az 
élénk beszélgetést Kovács Károly vezette.

A szombat délutáni program Arra 
vágyni, ami a miénk? címmel elsősor-
ban a házasságban élőknek szólt. A nyitó 
áhítaton Dr. Hodossi Sándor és felesége 
Éva szolgált. Dr. Pálhegyi Ferenc profesz-
szor ‚Kommunikáció’ és ‚Megbántás és 
megbocsátás’ címmel tartott előadásokat. 
Közben Faragó György és Ica személyes 
vallomása hangzott el.

Vasárnap 10:30-kor igehirdetéssel Dr. 
Bölcskei Gusztáv püspök szolgált az 1Móz 
37,18-36 alapján, és a 25 éves házassági 
évfordulójukat ez évben ünneplő Farkas 
László és felesége, Anikó beszélt meg-
térésükről, házasságuk tapasztalatairól.

Vágysz rá? címmel pénteken elsősor-
ban a párkereső fi ataloknak hangzott az 
ige és a két előadás. A Mt 13,44-46 alapján 
Püskiné Szécsi Judit szolgált.
A Hogyan ismerhetem fel a hozzám illőt? 
című előadást Püski Lajos tartotta.
Személyes vallomásként megtérésükről 
és egymásra találásukról Pintér Péter és 
felesége, Ircsi szólt.
Miért kötünk házasságot? – Jegyesség 
címmel Kovács Károly és felesége, Kata 
tartott előadást. Az előadások után kérdé-
sekre is volt lehetőség.

Szombat délelőtt: Egyedül a vágya-
inkkal? címmel a házasság utáni állapot-
ban lévőknek (elváltaknak, özvegyeknek) 
tartottunk filmklubbot. Az Apja lánya 
című fi lm után az egyedüllétről szóló be-
szélgetést Kovács Károly vezette.

Szombat délután: Erre vágytál?  című  
program a gyermekeket nevelőknek szólt.  
A Zsid 4,12-16 alapján Mózes Áron és 
felesége, Zsuzsi szolgált. Azután Ambrusz 
Gábor és felesége, Zsuzsi Mit tehetek 
azért, hogy a gyermekemet az Úrhoz ve-
zessem? kétrészes előadása következett.
Este az átriumban teaház keretében kö-
tetlen beszélgetési lehetőség volt a hét 
programjain résztvevőknek.

Vasárnap 8:30 és 10:30-kor: Vágysz, 
és Ő tudja mire című istentiszteleteken 
Püski Lajos az 1Móz 39,6-21 alapján szol-
gált, és a második istentiszteleten Püskiné 
Szécsi Judit lelkésszel köszöntötte a jubi-
láló házaspárokat. 
A zenei szolgálatokat az ifi s zenekar, a 
Mózes család, a Nagyerdei Kamarakórus 
és Zenekar, valamint Nagy Csaba kántor 
végezte.
A legtöbb programmal párhuzamosan 
gyermekfelügyeletet is biztosítottunk. 
A hétköznapi programokon összesen 750-
en regisztráltak, mintegy félezren pedig a 
vasárnapi istentiszteletek által voltak ré-
szesei a Házasság Hetének, melyről a mé-
diában gyakran jelentek meg híradások.
Az előadások vázlata és a hangfelvételek 
letölthetőek a www.refnagyerdo.hu cím-
ről. Jelen számunkban kedvcsinálóként 
részleteket és beszámolókat közlünk a 
különböző programokról.
Köszönet mindazoknak, akik közremű-
ködtek a Házasság Hete megvalósításában.

Püski Lajos

Házasság Hete 



3

Áhítat – Máté 13,44
Sokan vágynak boldog életre:
 van, aki keresi – kitartóan
 van, akinek szinte ölébe hullik a le-
hetősége
 van, aki előtt felvillan és azután eltűnik
 van, aki sejti, hogy Isten közelében kell 
lenni valami igazi jónak
 van, aki úgy érzi, mindent elért saját 
erejéből, később döbben rá, hogy ez 
nem minden.
Kosztolányi Dezső Boldog szomorú 

dal c. verse gyönyörűen és érzékletesen 
tárja elénk mindezt:

„Néha megállok az éjen,
gyötrödve, halálba hanyatlón,
úgy ásom a kincset a mélyen,
a kincset, a régit, a padlón,
mint lázbeteg, aki feleszmél,
álmát hüvelyezve, zavartan,
kezem kotorászva keresgél,
Hogy jaj! valaha mit akartam.
mert nincs meg a kincs, mire vágytam,
a kincs, amiért porig égtem.
Itthon vagyok itt e világban
s már nem vagyok otthon az égben.” 

(részlet)

Sokan  állnak meg így tanácstalanul 
életük bizonyos pontján. 

Célokká lettek, amik eszközök a bol-
dog élethez. Étel, ital, gyermek, feleség, 
férj, kert, villany, élvezet, pipa, fürdő, 
siker, munka.

Hogy lesz a mienk a teljes élet, a kincs 
mire vágyunk? Isten országa tibennetek 
van, közöttetek van, mondta Jézus. Isten 
országa ott valósul meg, ahol Isten akara-
tát cselekszik.

Érdemes a magunk gondolkozásában 
rendet tenni. Először keresni az Isten aka-
ratát, Isten országát, hogy aztán minden a 
helyére kerüljön életünkben.

Higgyük el, hogy Isten az ember földi 
boldogságát és örök üdvösségét akarja 
és munkálja. Sokan félnek a hitben való 
élettől, pedig így teljesedhet ki minden:
 a földi javak, a házasság és család, a 
munka, a siker
 ha a miénk az a biztonság, hogy a 
legfőbb kincsre rátaláltunk és az övéi 
vagyunk
A kincsre találás után az ember cse-

lekvését az öröm határozza meg. Ezt a 
boldog életet kínálja az Úr, ami már itt e 
földön megélhető és a földi élet után az 
örökkévalóságban is.

„De keressétek először az Ő országát 
és igazságát, és ezek is mind ráadásul 
megadatnak nektek.”

Püskiné Szécsi Judit

házasság Hete

Sajtótájékoztató 
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A kommunikáció rejtelmei                Házasság…
Dr. Pálhegyi Ferenc gyógypedagógus, 
pszichológus, családgondozó, neves ke-
resztyén előadó arról tanított bennünket, 
hogy hogyan fi gyeljünk jobban egymásra 
a mindennapi élethelyzetekben, beszélge-
téseinkben, viszonyulásainkban.

A házastársi kapcsolat folyamatos kom-
munikáció színtere. Az egymást szerető 
feleknek, feltehetően, folyamatosan van 
mondanivalójuk egymás számára, nyi-
tottak egymás gondolatai és érzései iránt. 
Arra törekszenek, hogy egymást boldoggá 
tegyék, kielégítsék egymás szükségleteit, 
sőt a társuk igényeit az önmaguké elé 
helyezzék. Miért tűnik ez mégis inkább 
csupán vágyálomnak és nem gyakori való-
ságnak? Azért, mert az ember, megromlott 
természeténél fogva, önző és hiú. Még 
amikor a másikat nézi, akkor is magát lát-
ja. Például egy kapcsolatban, beszélgetés-
ben, kommunikációban ilyen kérdései tá-
madnak: Hogyan viszonyul hozzám? Mit 
érez irántam? Mennyire értékel? Milyen 
embernek tart? Megfelelek-e neki, mert 
ha nem, akkor rosszul érzem magam vele.
Schulz von Thun azt fedezte fel, hogy az 
ember befogadó attitűdjén múlik, hogy 
milyen üzenet jut el hozzá egy adott köz-
lésből. Humoros megfogalmazása szerint 
az embernek „négy füle” van: Az egyikkel 
arra fi gyel, amit a közlő tulajdonképpen 
mond. A másikkal azt hallja meg, hogy a 
közlő milyen állapotban van. A harmadik 
fül arra fi gyel, hogy milyennek tartja őt a 
beszélő, a negyedik pedig arra koncentrál, 
hogy mit kell tenni.
Lássunk egy egyszerű példát: Egy há-
zaspár autózik, a feleség vezet. Az útke-
reszteződésben piros a lámpa, állnak. Kis 
idő múlva megszólal a férj: „Zöld!” Mire 

a feleség így válaszol: „Te vezetsz vagy 
én?” Ha a feleség a „mit mond tulajdon-
képpen?” fület használta volna, válasza 
ez lehetett volna: „Igen, zöld”. Ha arra 
fi gyelt volna, hogy férje milyen állapotban 
van, talán ezt gondolja: „siet”. A „mit kell 
tennem?” fülön át érkező üzenet ez „adjak 
gázt”. A nő azonban a „milyennek tart en-
gem?” fület használta, amelyen keresztül 
ezt hallotta: „nem vezetek elég jól”, ezért 
megsértődött és visszavágott.
Ha a házastársak csak önmagukra  fi gyel-
nek, csak saját jogaikat és sérelmeiket 
tartják szem előtt, akkor nem lesznek 
fogadóképesek egymás valódi szándéka-
inak felfogására. Ha mindkét fél csak a 
„milyennek tart engem?” fülét használja, 
azaz önző, én-központú, nem fi gyel társa 
valódi szándékára, állapotára, akkor nem 
jön létre kölcsönös kommunikáció, viszo-
nyuk lefagy. Mi hozhatja újra működésbe 
ezt a dermedtséget? A szeretet, az empátia, 
az egymásra fi gyelés. A keresztyén ember 
többlete az, hogy Istenre fi gyelve, tőle 
tanulhatja meg a valódi szeretet nyelvét, a 
másik emberre fi gyelést, az empátiát és az 
irgalmat, törekedve arra, hogy felfedezze 
szükségben lévő társában Jézust.

Dr. Kálmánchey Márta
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(Részlet az interaktív előadásból)
Hete           Hogyan ismerhetem fel a hozzám illőt?

Az Ambrusz házaspár

Mózes család éneke 

„Járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek 
meg?” (Ám 3,3) A házasság hosszú közös 
utazás, ezért nem mindegy, hogy kivel 
fogod végigjárni, esetleg veszekedni vagy 
örülni. 
A harmonikus házasság csak jó, közös 
alapokra, értékrendre épülve, bölcs 
döntések alapján jöhet létre!
A keresés, felismerés három módját a 
kivetített 18 arc közötti választással a 
résztvevők maguk döntötték el. A re-
formátus fiatalok szemszögéből nem 
választott személyek képét az előadáskor 
elhalványítottuk.

Értelmi döntés – a nagy különbözőségek 
reális felismerése:
– radikálisan más kultúra és vallás embere,
– nagyon nagy korkülönbség, 
– szenvedélyek rabjai,
– nagyon más az értékrendje.
Ez nem ítélkezés, hanem ténymegálla-
pítás, mert attól még lehet csinos, okos, 
kedves, kiváló szakember, de túl sok konf-
liktussal lenne megterhelve a kapcsolat, és 
összetörhet a szerelem és a házasság is.
Elsősorban ne közöttük keresd a hozzád illőt, 
még idejében csendesítsd le érzelmeidet!

Hitbeli döntés – a hasonló értékrend a 
hasonló hitre épül:
Nagy áldás, ha a Krisztus követésében az 
evangélium szerint együtt járhatnak, és ezt 
nagyon megkönnyíti az azonos felekezeti 
tradíció és közösség.

Szerelmi döntés – ahol már csak érzelmi 
alapon választunk:
– még mindig bőséges a lehetőség,
– különbözőek külsőleg, képzettségben, 
érdeklődési körben, intellektusban stb.

– itt most már elsősorban a szimpátia, a 
„tudatbeszűkűlést” okozó szerelem dönt-
het majd. 
Kívánom, hogy így jussatok el a párvá-
lasztásban a helyes döntésig!

Püski Lajos
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Egypár választás, vagy egy párválasztás       Házasság…

Áhítat – Zsid 4,12-16
Az emberek nagy többsége párkap-

csolatban él. 
Az elköteleződés mértéke szerint ez 
lehet az alkalmi szex, összeköltözés, 
élettársi viszony és a házasság, de ami 
közös mindannyiónkban, hogy vágyunk 
a szeretetre!

Keresztyénként házasságpártiak va-
gyunk, mert ez Isten akarata. 
Ő ajándékba adja vagy a szüzességet, vagy 
a házasságot (egy férfi  és egy nő között). 
Azért is akarja a holtig elkötelezett szö-
vetséges házasságot, mert ezzel akarja 
elmesélni a világnak, hogy Ő milyen kap-
csolatban akar lenni az övéivel (Ef.5,31). 
Ezért Ő jó házasságban akar látni minket, 
és ehhez meg is ad mindent, amire szük-
ségünk van (Ef.1,3; 2.Pt.1,3-8)

A jegyesség az az iskola, melyben 
Isten segítségével megismerhetjük a má-
sikat, annak családját, és azt a testi, lelki, 
szociális örökséget, mellyel a kapcsolatba 
érkezik (szokások, vélekedések, félelmek, 
stb.). Megismerhetjük az elkötelezettsé-
get, egymás vállalását mások előtt, megis-
merhetjük Isten tervét a házasságra vonat-
kozólag, megtanulhatunk kommunikálni, 
konfl iktust kezelni, tervezni, döntést hoz-
ni, megtanulhatjuk az önmegtartóztatást, 
és megtapasztalhatjuk, hogy Isten hogyan 
használja a házasságot formálásunkra.

Istenről, az emberről, Krisztusról 
és a kegyelemről

(részlet)
…Krisztus akkor lesz a mienk, ha hozzá 
megyünk. Nem ítélni akar, a kegyelem 
trónjához hív. A kegyelem uralkodik! 
Ítélet arra vár, aki nem mozdul. Aki 
Krisztus felé fordul, a kegyelem felé 
fordul. Aki ezt felismeri, elfogadja, ettől 
ugyan nem válik tökéletessé, de életéhez 
segítséget kap, Jézus mellette van.
Hányszor tudjuk, mit kellene tennünk 
házastársként, szülőként, de képtelenek 
vagyunk rá: lustaságunk, önzésünk, az 
éppen rossz kapcsolatunk miatt! Hányszor 
mutattunk mintaként beépülő rossz példát. 
Isten jól ismer, és ennek ellenére szeret és 
elfogad. Nem azért, mert jól teljesítettünk, 
hanem feltétel nélkül. A feladatunk meg-
marad, de gyökeresen megváltoznak az 
indítékaink.
Sokan félelmükben próbálnak megfelel-
ni Istennek: engedelmességért cserébe 
ajándék. Egészen más az indíttatás és az 
esély, ha tudom, hogy Isten szeret, még 
ha gyengének is mutatkozom. Erre az 
érthetetlen szeretetre reagálva akarok Neki 
engedelmeskedni, hálából. Lehet, hogy 
ezek után is hibázom, de akkor is szeret.

Mózes Áron

Kalandvágyó szívvel kell elindulnunk, 
mert az „idegennel” kötött házasság azt 
jelenti, hogy sok felfedezni és egyeztetni 
való van. 

Kovács Károly és  
Kovácsné Ember Katalin
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Hete                                     Házasság Hete 

Másodszor is társul vennélek

Mert mindent csak úgy lehet kibírni,
ha van kivel nevetni-sírni.

És imádkozni: ketten, egy hittel.
A legnagyobb áldás te voltál, hidd el!

Szavaidtól tágul a lélek.
Örülsz egy kéksapkás cinegének,

és rányitod a szememet újra:
milyen egy fa zúzmarás ujja.

Gyűlhetnek arcomon ráncok:
van, aki többnek lát, mint látszok.

Európa e szomorú táján
jó volt az élet teveled, Drágám.

Hányféle szál is fűzött hozzád?
Szeretlek s büszke vagyok rád.
Egy ilyen kalandra mint az élet
másodszor is társul vennélek!

Kovács Tibor

A házasságban sem a viharok jelentik 
az igazi problémát. Inkább az, ha 
irreális elvárásokkal közeledünk a 

társunkhoz, ha elragadnak az indulataink, 
ha önzők, szeretetlenek vagyunk. De 
ennél is rosszabb, amikor már nincsenek 
is konfliktusok a házastársak között, 
mert úgyis felesleges. A lassan érlelődő 
csendes, de mas szív gyűlölet sokkal 
veszélyesebb, mint egy futó nyári zivatar, 
dörgéssel és villámlással.

Dr. Hodossi Sándor

Jubiláns házaspárok köszöntése

     Szeretetvendégség



Hírek

(vasárnaponként 5 órakor) 
Márc. 11. Karasszon Dezső orgonál
Márc. 18. Dankos Attila orgonál
Márc. 25. Murvai Nóra és Rózsár Brigitta 
orgonál
Ápr. 1. A Zeneművészeti Kar liturgikus 
kórusa énekel, a kivételesen úrvacsorás 
alkalmon, műv. vezető: Tóth Anikó
Ápr. 8. Sepsy Katalin énekel, Bodnár Ildikó 
hegedül, Karasszon Dezső orgonál

Zenés áhítat

Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele
4032 Debrecen, Bolyai u. 25.    Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos   Tördelés: Bene Lászlóné
Nyomda:   Litográfi a                  Készült 450 példányban
20. évfolyam 3. szám                  Megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:  11738008-20012917
Gyülekezeti honlapunk címe:   www.refnagyerdo.hu

„Hűséges az Úr, aki megerősít titeket...” (2Th essz 3,3)

Gyülekezeti honlapunk címe, melyen a 
Szivárvány is megtalálható: 

www.refnagyerdo.hu

E-mail: refnagyerdo@gmail.com
Kórházlelkészek:
Kenézy Kórház – 511-777/1943
Klinika – 411-600/4978 (üzenetrögzítős)
Európa Rádió  –  94,4 MHz

Információ

Imádkozzunk…

 konfirmációra készülő fiatalokért és 
felnőttekért

 gyülekezetünk gyarapodásáért.

 Családi istentisztelet lesz március 25-én, 
vasárnap, délután 3 órától.

 Felnőttek konfi rmációja lesz április 1-jén, 
virágvasárnap a fél 11-es istentiszteleten.

 Úrvacsorai előkészítő istentiszteletek 
lesznek április 5-7-ig, este 6 órától.

 Nagypénteken délelőtt fél 11-től lesz 
istentisztelet. Este 6-tól passiós alkalom.

 Húsvéti úrvacsorás istentiszteletek 
lesznek április 8-án fél 9-kor és fél 11-kor. 
Délután 5-től zenés áhítat.

 Húsvét hétfőn fél 11-kor lesz istentiszte-
let. Az ünnepen legátus is szolgál.
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