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

Kegyelmi lakodalom
(70 éves házassági évforduló gyülekezetünkben)
nem keresztyén családokban is hálát adnak
az együtt töltött évtizedekért, hiszen nehéz
lenne nem észrevenni a megtartó kegyelem jelenlétét az ünnepeltek életében. Nem
olyan ismert a
„kegyelmi lakodalom” elnevezés, mint
az ezüst, vagy
aranylakodalom, de ez a lakodalom nem
is olyan gyakori. A Püski
házaspár esetében különösen is találó ez
a név, hiszen
egész életüket átjárta Isten kegyelme.
Jelen volt házasságukban, kis és nagy döntéseikben egyaránt. Azokban az évtizedekben is így volt ez, amikor sokféle hátrányt
kellett elszenvedniük a hívő embereknek
Magyarországon. Minderről magától
értetődő természetességgel beszélnek. A
nehézségekre hitüket erősítő próbaként
emlékeznek vissza. Az indulás nem volt
könnyű. Mindketten tisztes földműves
család gyermekeként nőttek fel. Amikor
összeházasodtak Lajos 25, Anna 20 éves
volt. Házasságuk első hat évét a Püski házban töltötték. Azért nem okozott számukra
nehézséget ez a helyzet, mert a két felnevelő család hasonló értékrendet követett.
Így a ﬁatalok is hasonlóan gondolkodtak a
házasságról, családról. Ezt nagyon fontosnak tartják ma is. Napjainkban sokkal fontosabb az egyéni szabadság hangsúlyozása
a párválasztás kérdésében, a „mindent

Id. Püski Lajos – korábban gyomai ev.,
majd dévaványai, köröstarcsai, utóbb püspökladányi ref. gyülekezet kántora, évtizedek óta pedig a Debrecen-Nagyerdei Református Gyülekezet tagja
és felesége
Szabó Anna
decemberben
ünnepelték
95. illetve 90.
születésnapjukat és a 70.
házassági évfordulójukat.
A népes család
közösségében
3 gyermekük,
13 unokájuk és 14 dédunokájuk köszöntötte őket, hálás szívvel, kedves igéjük, a
Zsolt 16,5-6 soraival: „Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben
sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett,
örökségem nagyon tetszik nekem.”
Mitől működik jól egy házasság 70 év
után is? Mire érdemes odaﬁgyelniük
azoknak a ﬁataloknak (és idősebbeknek), akik vágynak a harmonikus,
kiegyensúlyozott párkapcsolatra?
Milyen tanulságok fogalmazhatók meg
visszatekintve a közösen megtett útra?
Erről beszélgettünk id. Püski Lajossal
és feleségével, Anna nénivel, akik 1948.
december 30-án kötöttek házasságot.
A 70. házassági évfordulót kegyelmi lakodalomnak is nevezik. A hála, a köszönet
napjának. Ezen a napon valószínűleg a
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Kegyelmi lakodalom
elborító szerelem” bálványozása. Egyre
gyakoribb, hogy a széteső családoknak
nincs is körülhatárolható értékrendje. Az
önzés a legjellemzőbb motiváló erő, így
aztán az összekerülő ﬁataloknak sokkal
nehezebb kialakítani a saját, hosszú távon
is működőképes életüket.
Püskiék más utat jártak. Egy év után
megszületett első gyermekük. Életük
legboldogabb időszakának a gyerekek
nevelésének évtizedeit tartják.
A legfontosabb kapocsnak kettejük között
az elkötelezett keresztyén hit volt évtizedeken át. Mindketten azt tartják társuk
legfontosabb tulajdonságának, hogy
mindig engedelmesek voltak. Engedtek az
Ige vezetésének, ezért nem ragaszkodtak
saját igazságukhoz, igyekeztek a másik
javát keresni. A kölcsönös alárendelődés,
a kapcsolat fontosabbnak tartása a saját
igazságoknál sok házasságot, párkapcsolatot menthet/menthetne meg ma is.
Ehhez persze komolyan kellene venni az
„alázattal különbnek tartsátok egymást
magatoknál” (Fil 2,3) követelményét.

nevezte. Csak az így felfogott szeretet
tesz képessé a másik melletti feltétlen
elköteleződésre. A társ iránti „szeretet nem
függ annak korától, egészségi állapotától,
hiszen mindenestül elfogadtam, és mindenestül szeretem” – mondta Anna néni. Sok
párkapcsolatot, házasságot keserít meg,
vagy akár tönkre is tesz az elégedetlenség,
a nagyravágyás. Többet, jobbat, szebbet
kínál a világ, és ha nem feltétel nélküli
a társunk melletti elkötelezettség, akkor
csakhamar veszélybe kerülhet a házasság.
Anna néni mosolyogva emlékezett vissza,
hogy soha nem volt féltékeny, de oka
sem volt rá. Az alázat, a megelégedettség
egyaránt vonatkozik az anyagiakra, körülményekre és a társunkra is.
Mitől működik jól egy házasság? Biztosan többféle válasz adható a kérdésre.
Boldogságra, biztos hátteret nyújtó,
védelmező családra azok is vágynak,
akiknek ez nem adatott meg. Akik nem
láthattak maguk körül vonzó, hiteles
mintákat családjukban, azok számára
még fontosabb, hogy megismerkedjenek ilyenekkel a gyülekezetben.
A jól működő család alapja a jól működő házasság. Ezért érdemes odaﬁgyelni
azok szavára, akik mögött 70 együtt
eltöltött év aranyfedezete áll.
Tagadhatatlan, hogy a szeretet – elkötelezettség – szerénység nem tartoznak
a korszerű értékek közé. De azt gondolom, hogy legtöbben nem korszerűek,
hanem boldogok szeretnénk lenni.
Akkor viszont érdemes komolyan
vennünk és megszívlelnünk a Püski
házaspár gondolatait.

Püskiék tapasztalatai szerint a szeretet
– elkötelezettség – szerénység hármas
egysége teszi időtállóvá a kapcsolatokat.
Szerintük ez a kiegyensúlyozott, boldog
házasság alapja.
A szeretet forrása nem a változó emberi
érzelmekben, hanem Istenben van. „A
szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem
irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem
fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan,
nem keresi a maga hasznát, nem gerjed
haragra, nem rója fel a rosszat.” (1Kor
13, 4-5) – hangsúlyozta Lajos bácsi.
Nem könnyű ez a lecke, nem véletlen,
hogy Pál apostol a legkiválóbb útnak

Hodossi Sándor
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Érted is, amit olvasol? (3) Két szövetség, egy Biblia
(Dr. Németh Áron gyülekezeti hétvégénken elhangzott előadásának szerkesztett
változata. )

címmel. Ebben az Ószövetség könyveit
hasznos iratoknak mondja ki, de normatív
értékéküket megkérdőjelezi.

Amikor az Ószövetséget keresztyénként
értelmezzük, nem kerülhetjük meg a
kérdést: Hogyan viszonyul egymáshoz az
Ó- és az Újszövetség?

Az Ó- és Újszövetség viszonyának vizsgálatakor két fontos tényezőt kell előzetesen
lefektetni, amelyek okai lehettek annak,
hogy mindeddig kitartott a keresztyénség
az Ószövetség mellett.

A problematika valójában azzal a kérdéssel kezdődik, hogy kell-e nekünk egyáltalán az Ószövetség? Az ősegyház történetében jól látszik, hogy az Ószövetség
szükségességének kérdése először akkor
merül fel, amikor a Krisztus-hit átlépte
Izráel határait, és a legtöbb új keresztyén
számára már ismeretlen volt az ószövetségi hagyomány. A Kr. u. 2. században
egy Markión nevezetű teológus új kánont
állított össze, amely sem az Ószövetséget,
sem ahhoz szorosabb szálakkal kötődő
újszövetségi iratokat nem tekintette lényegesnek. Meglátása szerint Krisztus
követése és üzenetének megértése nem
igényli az Ószövetséget. A többségi egyház végül eretnekségnek mondta ki ezeket
a nézeteket, a markionizmus mozgalma
azonban nem marad folytatás nélkül.

1) Az egyik az a történelmi ok, hogy
Jézus Krisztus és az ősegyház Bibliája az
Ószövetség volt. Az őskeresztyénségnek
nincs Újszövetsége, Pál és a többi apostol
az Ószövetségre alapozva fogalmazzák
meg tanításukat Krisztusról, de Jézus maga
is „a törvény és a próféták” alapján érvelt
és tanított. Ez az irat számukra nemcsak
érthető, de hitük alapjaként olvasandónak
és használandónak bizonyult.
2) A második a teológiai ok, mely
szerint az Újszövetséget lényegében
nem érthetjük meg akkor, ha teljesen
eltekintünk az Ószövetségtől. Az
Újszövetség közel 300 ószövetségi idézetet
tartalmaz és számtalan további utalást
ószövetségi eseményekre, szereplőkre.
Az Ószövetség ismeretében követhető
és érthető meg igazán az újszövetségi
szerzők gondolatmenete és tanítása.
Bár az Újszövetségből egyértelműen
kiderül az Ószövetség használata,
mégsem kapunk teljes képet a korai
keresztyének Ószövetség-használatáról
és értelmezéséről. Az Újszövetség csak
annyit mond el erről, ami missziói céljának
eléréséhez szükséges. A közvetlenül nem
Krisztusra mutató Ószövetségi helyekről
nem tudjuk pontosan, hogy mit gondoltak
és hogy prédikáltak az első keresztyének.

A két szövetség egységének tana a reformáció korában vitán felül áll, a reformátori
hitvallások a „próféták és apostolok” írásait, azaz az Ó- és Újszövetség egységét
tekintik Szentírásnak. A felvilágosodás
után újra napirendre kerül a kérdés, a 20.
század első harmadában pedig megjelenik az új-markionizmus, amely kizárná
az Ószövetséget a keresztyén kánonból.
Végül nemrég (2013-ban) egy német
teológus, Notger Slenczka, tanulmányt
tett közzé „Az egyház és az Ószövetség”
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Érted is, amit olvasol? (3) Két szövetség, egy Biblia
Ha az Újszövetség mellőz is bizonyos
ószövetségi témákat (pl. a világ és az
ember teremtése), az nem jelenti, hogy
nem fontos a keresztyénség számára,
csak azt jelzi, hogy Jézus e témákban nem
tanított újat.

Léteznek olyan kísérletek is, amelyek
egyetlen teológiai kulcsfogalommal
kívánják összefűzni a két szövetséget. Az
„Isten országa” egyaránt jelentős fogalom
az Ószövetségben és az Újszövetségben.
Mégis vannak bibliai könyvek (Préd;
ÉnÉn; Fil; Jak), melyek ennek ellenére
nem érintik a témát. A „szövetség”
fogalmával ugyanez a helyzet: összeköt
számos ó- és újszövetségi gondolatot,
de nem tud mit kezdeni azokkal a
könyvekkel, melyek a szövetség-teológiát
nem érintik. Nem bibliai kifejezések
mint a „kijelentés”, az „üdvtörténet”, a
„hagyománytörténet” jó és értelmezést
segítő, de nyilvánvalóan nem tökéletes
megközelítési módjai a két szövetség
viszonyát érintő problematikának.
A modellek sora még bővíthető, de
valószínűleg egyik sem vezet el a „színről
színre látás”-ig, párhuzamos alkalmazásuk
azonban segíthet bizonyos összefüggések
feltárásában, a két szövetség közti
eligazodásban.
A keresztyén ember bibliaolvasásának
kettős iránya van, mindkét olvasási
irány fontos és szükséges, egyiket sem
illeti elsőbbség a másikkal szemben:
Újszövetség felől olvasni az Ószövetséget,
és az Ószövetség felől olvasni az
Újszövetséget.

Ezek után beláthatjuk, hogy igen,
szükségünk van az Ószövetségre az
Újszövetség mellett, megmarad viszont
a kérdés, hogy hogyan és milyen
minőségben van szükségünk rá?
A válaszkeresés sokféle csapdát rejt:
szelektív kánon, hierarchia a kánonrészek
között, rövidzárlatos krisztologizálás.
Számos modellt termelt már ki a keresztyén
teológia története, melyek megkísérelték
deﬁniálni a két szövetség egymáshoz való
viszonyát. Találkozhatunk például olyan
fogalompárokkal, melyek az egységet
és a különbséget egyszerre próbálják
megragadni: ígéret – beteljesedés, törvény
– evangélium, árnykép – valóság, igazságos
Isten–kegyelemes Isten. A szemléletes
képek sokszor valóban segíthetik az
értelmezésünket, de általános sémaként
mégis túlzottan leegyszerűsítőek. Az
ígéret-beteljesedés séma például alkalmas
értelmezési keret a messiás-kérdésben,
a modell azonban nem veszi eléggé
ﬁgyelembe, hogy az Ószövetségen belül
is már beteljesülnek ígéretek, illetve az
Újszövetség is nyitott a jövő felé, nem
zárul le benne a beteljesedések sora. Az
istenkép sematizálása, mely szerint az
Ószövetségben a büntető igazságosság
jellemzi Istent, az Újszövetség pedig a
kegyelemre helyezi a hangsúlyt, szintén
átsiklik például az isteni kegyelem
ószövetségi megnyilvánulása felett.

Hírek
 Böjti úrvacsorai előkészítő alkalmak
március 7-9. (csütörtök-szombat) 17.00 óra
 Böjti úrvacsora március 10. (vasárnap)
8:30 és 10:30-kor az istentiszteleteken
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Táborozzunk huszonnegyedszer
B – 3-12 éveseknek, zuhanyzós szobában,
(kedvezményesen): 30.000-Ft.
C – ifiseknek (16 év alatt) 4-8 ágyas
szobákban, közös zuhanyzóval (kedvezményesen): 30.000-Ft.
D – iﬁseknek 17 évtől hatágyas, most már
zuhanyzós szobákban (kedvezményesen):
36.000- Ft.
F – zuhanyzós 2-4 ágyas (pavilonok és
Hotel) szobái: 45.000- Ft.
G – szállodában (két ágyas, zuhanyzós,
hőszigetelt szoba, minibár, légkondi,
WIFI): 53.000-Ft/fő.
A szobákat jelentkezési sorrendben tudjuk
feltölteni.
– Ehhez jön még 6 éves kortól a külön
buszok díja: 5.000 Ft.
♦ A most konﬁrmálók 13.000 Ft missziói
támogatást kapnak gyülekezetünktől.
♦ Az üdülő Erzsébet utalványt elfogad.
♦ A jelentkezőknek június 15-ig a díjból
előlegként 15.000 Ft-ot, a többit pedig
legkésőbb az indulás előtti hetekben itthon
kell beﬁzetniük a lelkészi hivatalban.
♦ Jelentkezni legkésőbb az indulás
előtti szerda estig lehet.
♦ Aki anyagi gondok miatt nem tudna
eljönni, kérjük, személyesen jelezze a
lelkipásztoroknál, hogy próbáljunk egy
kicsi segítséget szerezni és adni.
♦ Akinek bőségesebb anyagi lehetősége
van, és ezért hálás az Úrnak, a másokat
segítő adományát juttassa el a lelkészi
hivatalba. Ez a testvéri szeretet segített
el tavaly is többeket a táborba. Reméljük,
idén is így lesz!

Legyünk együtt ismét közel 400-an, kicsik,
hittanosok, ifisek, fiatalok, családok, középkorúak és idősebbek is, hogy együtt
töltsünk el egy szép hetet!
♦ Helyszín: Sátoraljaújhely Várhegy
Üdülő, mely a Zemplén keleti oldalán,
280 méter magasan van.
♦ A hét célja, tartalma: hitbeli erősödés,
gyülekezetépítés, lelki-testi felfrissülés.
A délelőtti énektanulás és közös rövid
bevezető után most is szeretnénk a
kiscsoportos lelki beszélgetések meghittségét megtartani. Más programok
pedig segítenék gyülekezetünk különböző
korosztályainak, rétegeinek egymás jobb
megismerését.
Délutánonként egyénileg vagy a spontán
szerveződő csoportokban sport, játék,
kézműves program, vetélkedő, strandolás
a tábor úszómedencéjében, kirándulás és
a kápolnában elcsendesedés lehetséges.
Esténként áhítat és közös éneklés lesz
mindenkinek a városi templomban.
♦ Ideje: Július 8-14, a program kezdete:
hétfő 15:30, a vége vasárnap 14:30
♦ Étkezés: Reggeli, ebéd, vacsora a tábor
ebédlőjében.
♦ Utazás: Indulás hétfőn 12:30 órakor
templomunktól, közvetlen külön buszokkal az üdülőig, vagy személygépkocsikkal. Hazaérkezés a buszokkal vasárnap
este 17 órára templomunkhoz.
♦ Elszállásolás: Különböző kategóriájú
szobákban.
♦ A hét költsége (szállás, étkezés, közös
költség, üdülőhelyi díj):
A különböző minőségű szállásokat betűkkel jelöljük:
A – 3 éves korig zuhanyzós szobában:
ingyenes.

Imádságos szívvel készüljünk mindannyian, hogy megtapasztaljuk Urunk áldását és
egymás szeretetét!
Püski Lajos
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Atyai nevelés
A kismamakör nyitóalkalmán az apukák is
részt vehettek, így keveredtem egy csomó
rohangáló kisgyermek és szülei társaságába idén ősszel. Ki-ki hozott magával
sok ﬁnomságot, sütit, rágcsát, üdítőt sőt
még mustot is kóstolhattunk. Viszont a
gondoskodó szülők jól tudták, hogy nem
helyes ha a gyerekek ilyenekkel töltik meg
bendőjüket vacsora gyanánt, így megszavazták, hogy pizzát rendelnek. A pizza már
úton volt, amikor beesett egy testvérpár
az udvarról. Az asztalon pompázó csokis
sütemény önmagában hívogató, hát még
egy fárasztó rohangálás után megéhezve.
Hopsz fel a székre, ahonnan elérik az
asztal közepét, és már nyúltak is volna a
süti után. De az anyuka sas szeme villámokat szórva közbelépett: „NEM! Tessék
megvárni a pizzát, abból eszünk, és csak
utána jöhet a süti.” Gondolhatjátok mi
következet: amilyen nagyra csak lehetett
kitárultak a szájak, visítozás, követelőzés, sírás: „De én most akarok sütit enni,
kérem a sütit!” Nem volt könnyű dolga
az anyukának, látni valóan nehezen bírt a
kétségbeesett gyermekeivel. A nyitóalkalomnak – no meg Istennek – hála jelen volt
az apuka is, aki szintén aktivizálta magát.
Fogta azt a széket, amin a gyermeke állt,
és elkezdte billegtetni, hátha ezzel el tudja
terelni gyermeke figyelmét. Tulajdonképpen sikerült is, hisz a labilitás miatt a
kölyök lehuppant, és erősen kapaszkodott

a székbe. De a szája… nagyobbra nyitni
már nem lehetett, így a kiáramló hang
erősségével növelte a drámát: „Apa, apa!
Neeee! Jaj!”
Isten gyermekként nem pont így viselkedünk? Követelőzünk, kell nekünk az a
munka, kapcsolat, autó, ház akármi. Persze van, hogy megkapjuk, de van amikor
Isten azt mondja, hogy NEM! Miért teszi
ezt? Szekál bennünket? Nyilván nem.
Esetleg büntet? Nem feltétlen. Sokszor
arról van szó, hogy jót szeretne nekünk,
épp úgy mint a szülő a gyermekének. Ő
jobban tudja, mi kell nekünk, mi válik a
hasznunkra. De jó volna, ha minden ilyen
helyzetben eszünkbe jutna, hogy gyermekek vagyunk, akik nem látjuk át a teljes
képet, és nincs meg a kellő bölcsességünk.
Ugyanígy, milyen jó volna, ha tudnánk,
hogy a kezei között vagyunk, amikor
mozog alattunk a föld. Nem feledkezett
meg rólunk, és ura a helyzetnek akkor is,
amikor minden összedőlni látszik.
Bollmann Krisztián

Információ
Gyülekezeti honlapunk címe:
www.refnagyerdo.hu
E-mail: refnagyerdo@gmail.com
Kórházlelkészek: Kenézy Kórház – 511777/1943; Klinika – 319-057
Európa Rádió – 94,4 MHz

Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református
4032 Debrecen, Bolyai u. 25.
Felelős kiadó: Püski Lajos
Nyomda: Litográfia
27. évfolyam 2. szám
Egyházközségünk számlaszáma:
Gyülekezeti honlapunk címe:

7

Egyházközség hírlevele
Telefon: (52) 410-811
Tördelés: Bene Lászlóné
Készült 350 példányban
Megjelenik havonta
11738008-20012917
www.refnagyerdo.hu

Ökumenikus imahét
„Az igazságra, csakis az igazságra törekedj...” (5Móz 16,18-20)

