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„Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök.” 1Móz 9,13
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Házasság Hete 2018 
Éltető sodrásban

Németh Áron és Edit
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Hogyan mondjam el neked?

 A Nagyerdei Gyülekezet a Házasság hete 
keretében színes programkínálattal várta 
a gyülekezet tagjait. Az első alkalom a 
szerelem és a házasság tematikájának 
bibliai és poétikai megközelítésével kí-
nált elgondolkodtató és lélekmelengető 
pillanatokat a résztvevőknek. A szervezők 
a gyülekezet tagjai által beküldött szép-
irodalmi alkotásokból kiindulva állították 
össze a programot. A bibliai igeszaka-
szokból kiinduló előadások klasszikus és 
modern versek felolvasásával, személyes 
élményekkel és érdekes és néha humoros 
szépirodalmi kulisszatitkokkal váltak 
egésszé. A Fazakas Gergő és Hodossi 
Sándor által vezetett irodalmi program a 
szakrális közegben új és más megközelí-
tést nyújtott a nagy számú közönség szá-
mára. A versek kapcsán szóba kerültek a 
kapcsolatok, a gyermekkorban megélt első 
szerelem, a házastársak közötti érzelmi 
viszony, s az előadók, megszólalók több 
ponton is kitértek Jézus szeretetére, annak 
értelmezésére is. 
A templom átriumában Kozákné Tunyogi 
Andrea, Tóth Enikő és Gyatyel Péter 
által kialakított enteriőr a XX. század 
elejére vezette vissza a megjelenteket. A 
gyülekezeti tagok által beküldött versek 
mellett egy régi írógép is segített, hogy a 
Nyugatosok világa életre keljen. 
A beküldött versek közül szavazással 
került kiválasztásra a gyülekezet „ked-
vence”, melyet a vasárnapi Istentisztelet 
alkalmával meghallgathatott az egész 
közösség. Ady Endre Őrizem a szemed 
című versét Gábor-Tóth Ildikó szavalta el. 
A csütörtöki verses program értékes és 
érdekes indítást jelentett a Házasság He-
tének eseménysorozatában.

Németh Nóra

Már vénülő kezemmel

Fogom meg a kezedet,

Már vénülő szememmel

Őrizem a szemedet.

Világok pusztulásán

Ősi vad, kit rett enet

Űz, érkeztem meg hozzád

S várok riadtan veled.

Már vénülő kezemmel

Fogom meg a kezedet,

Már vénülő szememmel

Őrizem a szemedet.

Nem tudom, miért, meddig

Maradok meg még neked,

De a kezedet fogom

S őrizem a szemedet.

Ady Endre:

      Őrizem a szemed

Gábor-Tóth IldikóGábor-Tóth Ildikó
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Újratervezés

 „Újratervezés. Kisfi lm, nagy beszélge-
tések”. Ezt a címet adták a szervezők a 
Házasság Hete péntek esti programjának. 
Az est Hodossi Sándor rövid bevezetőjé-
vel kezdődött, majd az érdeklődők egy 12 
perces fi lmet tekintettek meg. 

A két főszereplő Klára és Vilmos, egy 
idős házaspár. A cselekmény helyszíne 
az autó, szimbolikus kifejezése annak az 
utazásnak, ami az életet jelenti. 
Klára súlyos beteg, Vilmos szállítja kór-
házból kórházba. Közben Klára beszél, 
be nem áll a szája. Vilmost ez láthatóan 
szörnyen idegesíti. Klára, ahogy az már 
lenni szokott, ellenállhatatlan késztetést 
érez arra, hogy beleszóljon a vezetésbe. 
Született-e valaha oly férfi , aki ezt elvi-
seli? Végül Vilmos kifakad: „Komolyan 
mondom, egyszer fel fogom venni, ahogy 
itt össze-vissza sipákolsz nekem, és akkor 
látni fogod, hogy elviselhetetlen.” 
A következő jelenetben előkerül a dikta-
fon. Vilmos elindítja a felvételt, amivel 
Klárát néhány másodperces hallgatásra 
készteti. De Klára nem tud kibújni a bő-
réből, diktafon ide vagy oda, csak beszél 
a maga idegesítő módján, a diktafon pedig 
rögzít. Egy későbbi jelenetben Klára egy 
GPS-t ad Vilmosnak ajándékba. Érzi, hogy 
a születésnapjáig nem tud várni vele. 

A fi lm végén Vilmos egyedül utazik az 
autóban. Klára nincs többé. Nyomasztó a 
csend, amit csupán a Klárától ajándékba 
kapott GPS hangja tör meg. Vilmos rossz 
irányba megy. A GPS jelez. „Újraterve-
zés” hangzik el háromszor. Vilmos kikap-
csolja a GPS-t, és bekapcsolja a diktafont. 
Most már az emberi hangra fi gyel, Klára 
hangjára. Magába roskadva hallgatja az 

egykor „elviselhetetlen sipákolást”, mert 
a csend és a társ hiánya elviselhetetlen.

A fi lm nézése közben a jelenetek többször 
mosolyra fakasztottak bennünket.  
A film után kis csoportokban beszél-
gettünk arról, ki hogyan értelmezte a 
látottakat. 
Felmerült a kérdés, vajon Klára halála után 
történt-e újratervezés Vilmos életében?
Vajon a mi életünkben mikor válik szüksé-
gessé az újratervezés, milyen események 
kényszerítenek erre? 
Végül, közkívánatra, újra megnéztük a 
fi lmet, de akkor a korábban viccesnek 
tűnő jeleneteken már senki nem nevetett.

A fi lmet 2013-ban a Montreali Filmfesz-
tiválon is bemutatták, és elnyerte többek 
között a fi lmkritikusok díját. Sokak szerint 
kategóriájában a legjobb magyar fi lm. 

Az alkotás a YouTube-on megtekinthető, 
ahol az alábbi hozzászólás olvasható: 
„Elgondolkodtató, hogy milyen az élet, 
ha valaki, akit szerettünk már nincs mel-
lettünk.”

Guti István

Hodossi SándorHodossi Sándor
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Éltető sodrásban

A Házasság Hete országos programsorozat 
célja, hogy felhívja a fi gyelmet a házasság, 
a család értékeire, és fontosságára. Az idei 
rendezvény mottója: „Éltető sodrásban”.
Ehhez az üzenethez kapcsolódott Dr. 
Németh Áron teológus előadása bizony-
ságtételekkel gazdagítva. 

Örömmel és várakozásteljesen készültem 
erre az alkalomra, hiszen a személyes 
tapasztalatok, élmények megosztása ta-
nulságosak lehetnek, a mások által is átélt 
ismerős élethelyzetek, érzések megerősí-
tésként szolgálhatnak.

A házasság éltető sodrású lehet számunk-
ra, a folyóvízzel párhuzamba állítva három 
jellemzőjét (mozgás, irány, meder) emelte 
ki Áron. Házaséletünknek van mozgása, 
hullámzása, energiát kell befektetnünk, 
ami aktív cselekvést kíván a részünkről. 
Veszélyt rejt, ha eltolódnak a hangsúlyok 
a gyereknevelés, hobbi vagy munka irá-
nyába. Keresztyény házasságunk célja, 
iránya Isten dicsőségére élni, hűségben 
egymást támogatva, bátorítva. Akárcsak a 
folyót, házasságunkat is fontos medrében 
tartani, amelyhez Isten igéje ad keretet. 
Segítő kontrollt a házastárs, a keresztyény 
testvérek, a gyülekezet biztosíthat. 

Németh Edit őszinte, kedves szavai föl-
villantották számomra, hogyan is lehet 
az élet sodrását éltetővé alakítani. Amikor 
már-már összecsaptak a hullámok a fejük 
fölött, egymást segítve át tudták értékelni 
problémáik súlyát, s a fő kérdés az lett, 
mit tehetnek házastársukért és a családért. 
Milyen fontos, hogy nehéz helyzetekben 
egymás támaszai legyünk, a „fogaskere-
kek össze tudjanak illeszkedni”. 

Házastársunkkal egy csónakban evezünk 
– ahogyan azt Tóth Enikő és Diviánszky 
Ákos barátaink szemléletes bizony-
ságtételéből megtudtuk. A kezdeti, egy 
személyes csónak lassan családi ladikká 
válik. Csodálatos utazásunkat néha „gá-
lyarabság” váltja fel, de Isten önzetlen 
szeretete, kegyelme erőt ad a szolgálathoz. 
Ha kikötünk a szülők, barátok, gyülekezet 
szigetére, segítséget, bátoritást kaphatunk 
és adhatunk. Milyen jó, hogy csónakunk 
nem magányosan sodródik, többen tartunk 
egy irányba: „fl ottában az erő”. 

Hogya Imréné Jolika gyülekezeti test-
vérünk személyes példájával szavaink 
erejére hívta fel figyelmünket, Joyce 
Meyer SzóErő című könyve ajánlásával. 
Elgondolkodtató, hogy beszédünk módja 
miképpen hat környezetünkre. Tudatos, 
pozitív szóhasználattal nagyobb békes-
ségre lelhetünk. 
A házasság Isten ajándéka, amelyben hit-
vestársai lehetünk egymásnak. Nap mint 
nap hálát adhatunk ezért. Nagy öröm és 
élmény volt minderről közösen gondol-
kodni. Köszönet a szervezőknek.

Fazakasné Kaszás Andrea

Fazakas GergelyFazakas Gergely
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A Lélek sodrásában

Az Éltető sodrásban témájú Házasság 
Hete záró istentiszteletén köszöntöttünk 
17 jubiláló házaspárt, akik között a legfi -
atalabbak 10, a legidősebbek pedig már 
70 éve házasok. A Püskiné Szécsi Judit és 
Püski Lajos lelkészek által együtt elmon-
dott igehirdetés vázlatát itt közöljük.
Olvasandó: Péld 5,1-21
Szerelmi sodrás ünneplése: (Én 2,8-16)
„Szerelmesem hangját hallom! (...)
szépségem, jöjj már! (...)
Szerelmesem enyém és én az övé.”
Napjaink költészetében Lackfi János. 
soraival: „Dicsérlek Uram amiért nekem 
adtad kedvesemet, (...)
növekedésem ösztönzőjét,
burjánzásom visszanyesőjét” 
Veszélyes, csábító sodrás: (Én 2. rész)
„Színméz csepeg a más asszonyának 
ajkán (...)
Miért mámorosodnál meg más asszo-
nyától?
Majdnem belekerültem minden rosszba 
amit egy társaság vagy csoport elkövethet”
Van-e más lehetőség, sodrás?
Segítő sodrás az Úrtól:
A szülők tanácsai, féltő szeretete, jó 
példái.
Tanítóink, lelki vezetőink útmutatásai.
Házastársunk szerelmi szövetsége.
A Lélek sodrásában:
„Eléd adtam a jót, rosszat, (...) áldást és 
az átkot, tanácsolom válaszd az életet.” 
(5Móz 30,15-20)
Melyik sodrásra hagyatkozunk?
Fogadjuk el a felkínált segítséget a Szent-
írás soraiban és a gyülekezetben!
Így tartathatunk meg veszélyes sodrások 
ellenére is. 
Így legyünk mi is éltető sodrássá a párke-
resésben és házasságban járóknak! Ámen!

Az üres sír

van egy sír
mely mélyebbre nyúlik
mint az összes
sírok gödre

félelmetes bár
a halál előnye

a legmélyebbre
ez a sír nyúlik
mely a halált temette el

így sokkal nagyobb
az élet előnye

Kurt Marti nyomán

Imádkozzunk…

 házaspárokért,
 a böjt áldásaiért, 
 húsvéti örvendező hitért.

Információ

E-mail: refnagyerdo@gmail.com

Kórházlelkészek:   Kenézy Kórház – 511-

777/1943;  Klinika – 319-057

Európa Rádió  –  94,4 MHz

Az „1% + 1%” átutalásához
 a Magyarországi Református Egyház 

technikai száma: 0066.
A “Nagyerdei Egyházközségért” 

alapítvány 
adószáma: 18545269-1-09.
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Gazdasági beszámoló

 „Semmiért se aggódjatok, hanem imád-
ságban és könyörgésben mindenkor há-
laadással tárjátok fel kéréseiteket Isten 
előtt; és Isten békessége, mely minden 
értelmet meghalad, meg fogja őrizni 
szíveteket és gondolataitokat a Krisztus 
Jézusban.” Fil 4,6-7.

Tisztelt Gyülekezet, Kedves Testvérek!
2017-ben, 2016-hoz hasonlóan egy ren-
dezett, kiegyensúlyozott évet tudhatunk 
magunk mögött. Mindazt megvalósíthat-
tuk, amit elterveztünk. 
2017-es tervünk azonban egy lényeges 
pontban eltért az eddigiektől, nevezetesen 
tavaly raktuk le új közösségünk, az Úrréti 
Gyülekezet alapjait, 2017-ben indítottuk 
el az ottani gyülekezeti munkát. Örömmel 
tölt el bennünket, a Nagyerdei Gyüleke-
zetet, hogy Istennek egy új, Őt követő 
közösség életre hívásában munkatársai 
lehetünk! Az evangelizációnak ez a for-
mája, mármint, hogy egy új gyülekezeten 
keresztül érjünk el minél többeket Isten 
igéjével, tehát ez a mód az elmúlt 10 év-
ben, elsősorban Budapesten és környékén 
kezdődött el. Isten országának építése 
nemcsak a Nagyerdei Gyülekezet keretein 
belül végezhető.     
A gyermek születése öröm. Nemcsak azt, 
hanem a növekedését is öröm látni és 
támogatni, segíteni az önállóvá válásig. 
Nincs ez másképp az Úrréti Gyülekezet 
esetében sem. Mi, a Nagyerdei Gyülekezet 
vállalásunknak megfelelően idén és jövőre 
is támogatni fogjuk 2 millió forinttal az új 
közösségünk szervezését. Az új közösség 
önállósodásával párhuzamosan a támo-
gatás mértékét fokozatosan csökkentjük.
A nagyerdőn, számunkra megszokott alap, 
hogy istentiszteleten le tudunk ülni, hogy 

orgona és zenekar szolgál a dicsőítések 
zenei háttereként, hogy magas szintű 
hangosítás, vetítés áll rendelkezésünkre, 
hogy a mindennapi életünket a technika 
különböző eszközei pl. számítógépek 
segítik. Ezeket az Úrréten a nulláról kell 
és kellett felépítenünk.  
Így megtörtént a székek, hangszerek, 
laptop beszerzése, beépített szekrény épí-
tése 2,5 millió Ft értékben. A gyülekezet 
istentiszteleti helyéül szolgáló teremért (az 
Árpád Vezér Ált. Iskolában) és a csoport 
foglalkozások helyét adó Vezér utcai la-
kásért bérleti díjat fi zetünk. 
2017-től, az alapítás évétől kezdve, egészen 
a támogatás végéig, előreláthatóan addig, 
amíg az Úrréti Gyülekezet, egyházjogi 
értelemben, missziói egyházközség nem 
lesz, a két gyülekezet zárószámadását és 
költségvetését is egyként kell kezelnünk. 
Így a két gyülekezet összevont bevételei 
2017-ben mintegy 35.453.000 Ft-ot, míg 
a kiadásai 39.999.000 Ft-ot tettek ki. A 
különbözet, az új gyülekezet indításához 
köthető támogatást jelenti. A támogatás 
nagyobbik részét a tartalékainkból bizto-
sítottuk. Célunk az, hogy hálaáldozatokból 
jöjjön össze a támogatás, amit tartaléka-
inkból egészítünk ki. 
Gyülekezetünk bevételei három alappillé-
ren nyugszanak, ezek a gyülekezeti tagok 
által befi zetett egyházfenntartói járulék, a 
perselypénz, és a céladományok. Ezekből 
tudunk fejleszteni, az elképzeléseinket 
megvalósítani, ezekből végezzük épülete-
ink karbantartását, ezek összessége bizto-
sítja a működésünkhöz szükséges anyagi 
hátteret a fűtés, villany, telefon, internet és 
további költségek kifi zetéséhez. 
Az említett bevételek, források arra ele-
gendőek, hogy gyülekezetünk mindennapi 
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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 350 példányban

26. évfolyam 3. szám                         Megjelenik havonta

Egyházközségünk számlaszáma:         11738008-20012917

Gyülekezeti honlapunk címe:          www.refnagyerdo.hu

Gazdasági beszámoló

életét fedezzék, ha tovább akarunk lépni 
Isten országának építésében, pl. egy új 
gyülekezet alapításával, akkor ahhoz 
nekünk, mint közösségnek kell megtalál-
nunk a lehetőségeket.
Tavaly nyáron sikerült végrehajtanunk az 
orgona felújítást, melynek költsége 4,1 
millió Forint volt, amelynek nagy részét 
az összegyűlt adakozásból fi zettük.
Tovább bővült a zenekarunk hangszer 
repertoárja egy elektromos zongorával, 
amelyet elsősorban a tábori, minőségi 
zenei háttér biztosítása indokolt. Valamint 
egy gyülekezeti tagunk adományaként 
most már boldog tulajdonosai vagyunk 
egy dobfelszerelésnek. 
2018-ban az Úrréti Gyülekezet támogatása 
mellett, nagyobb fi gyelmet fordítunk a 
közösség építő terünk, a pálya használ-
hatóságának bővítésére. Ezt a területet 
csak használatra kaptuk a várostól, azzal 
a kéréssel, hogy tartsuk fenn. Tehát a 
fejlesztése kapcsán is ennek tudatában 
gondolkodhatunk. Így a Zöld város prog-
ram segítségével lesz alkalmunk  játszó-
eszközök beszerzésére.    
Köszönünk minden adományt, amelyet Is-
ten dicsőségére és a gyülekezet épülésére 
kaptunk, és köszönjük sokak szolgálatát, 
amelyet nem lehet számokban kifejezni. 
Az önkéntes szolgálatok építik a közös-
séget, és azt is aki végzi. 2018-ben is 
szükség van az önkéntes szolgálatokra!

 ♦ Filmklub – március 24., 17:00 óra

 ♦ Felnőttek keresztelése és konfi rmációja 
– virágvasárnap – március 25., 10:30

 ♦ Családi délután – március 25., 15:00. 

 ♦ Nagycsütörtöki istentisztelet – március 

29., 18:00.

 ♦ Nagypénteki istentisztelet – március 

30., 10:30.

 ♦ Passiós istentisztelet nagypénteken – 

március 30., 18:00.

 ♦ Nagyszombati elcsendesedés a zenekar-

ral – március 31., 18:00.

 ♦ Húsvéti úrvacsorás istentiszteletek – 

április 1., 8:30 és 10:30.

 ♦ Húsvét másodnapi istentisztelet – április 

2., 10:30.

Hírek

Hálával tartozunk mindenért, amit kap-
tunk megmentőnktől és reménységünktől 
a mi Urunknak, a Krisztusnak. 

„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.” Róm 
12,4 

Kerti Péter gondnok
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