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Szülőként is változunk
Gyülekezetünkben a Házasság Hetének 
nyitó alkalmaként a Férjhez mész, mert 
azt mondtam című fi lmből néztünk meg 
részleteket. A fi lmrészletek alapján be-
szélgettünk a szülő-gyerek kapcsolatról, 
azon belül is az elengedésről. Sok értékes 
gondolat merült fel, melyeket csokorba 
szedtem. 

A fi lmből azt láttuk, hogy az anya nem 
tudja elengedni a lányait, szimbiózisban 
él velük. Két nagyobb lánya már talált tár-
sat, de a legkisebbnek még nem sikerült. 
Az anya segíteni akar a párkeresésben. 
Jót akar, de azt rosszul teszi. Szülőként a 
legjobbat akkor tesszük, ha imádkozunk 
a gyermekeinkért, a leendő házastársá-
ért, és saját életünkkel mutatunk mintát 
számukra. 

Életünk különböző ciklusokból áll, és az 
egyes életciklusokban felborul a korábbi 
rend. Másként kell kezelni gyermekeinket 
kisgyermekkorban, mint felnőttkorban. 
Az, ahogy tettem kisgyermekkorban, nem 
biztos, hogy jó felnőttkorban. Sokunkat 
szembesített azzal a fi lm, hogy sokszor 
nagy gyerekeinket is kicsiként kezeljük, 
túlságosan irányítani próbáljuk őket, vagy 
túl sok mindent megadunk nekik, nem 
hagyjuk felnőni őket, vagy csak pórázon 
engedjük el. 

A fi lm bemutatja, hogy a szülő – bibliai 
alapon szólva – tanul fejlődni a szeretet-
ben, mégpedig a gyermekei kritikái és 
visszajelzései nyomán. Eddig ő oktatta 
a lányait, és most a lánya tanítja őt arra, 
amit nem tud. Elismeri, hogy a lánya vala-
miben többet tud, holott korábban mindig 
becsmérelte, kritizálta őt. 

Szülőként gyakran esünk abba a hibába, 
hogy hálát várunk a gyermekünktől, és 
kétségbe esünk, ha ezt nem kapjuk meg. 
Ilyenkor jusson eszünkbe, hogy Istentől 
megkapjuk azt, és hogy imádkozhatunk 
érte. 
A fi lmbeli anya hatással van a lányaira, de 
hol van a befolyásolás és a manipuláció 
határa? Segít eldönteni, ha megvizsgáljuk, 
hogy azért tesszük, hogy nekünk legyen 
jobb, vagy a másik félnek. 
Meddig mondhatom meg, hogy mit csinál-
jon a gyerek?  Isten felé fordulva kell min-
den esetben megvizsgálnom ezt. Az anya 
gyermekét szabad akaratában korlátozta, 
mindezt a szeretet köntösébe burkolva.

Ismerjük fel, hogy amikor kérünk, akkor 
adunk is, megajándékozzuk a másikat az 
adás örömével. Ezt szülőként is meg kell 
szívlelnünk. Gyermekeink elengedése 
nem könnyű, de bátorítson bennünket, 
hogy az Úr számára is az önálló család 
a kedves, hiszen megígérte Isten, hogy 
szerez  hozzáillő társat, valamint az 1Mó-
zes 2,24-ben is ezt olvashatjuk: “Ezért a 
férfi  elhagyja apját és anyját, ragaszkodik 
feleségéhez, és lesznek egy testté.”

Máténé Váradi Ida

Házasság
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Ne válj, változtass!
A második napon egy értékes, elgondol-
kodtató fi lmet láthattunk gyülekezetünk-
ben Meddig köt az eskü? címmel, melyet 
követően Kovács Károly pszichológus 
vezetett beszélgetést.

A fi lm úgy kezdődött, ahogy a gyerekme-
sék végződnek: „nagy lakodalmat csap-
tak, és boldogan éltek…” De meddig? A 
boldogság hamar megkopik a napi rutin, 
karrierépítés, anyagiak hajszolása és más 
gondok közepette. A stabilnak induló 
emberi kapcsolatok is szinte észrevétlenül 
juthatnak válságba. Lehet, hogy egy idő 
után a házastársunk már nem fi gyel úgy 
ránk, ahogy szeretnénk, mert túlságosan 
leköti a munkája, felelőssége, céljai. Alig 
töltünk együtt időt, mert mindkét fél a 
maga köreit futja. És szinte mindig van 
egy harmadik a közelben, aki betölti azt 
a szükségletet, amit a házastársunk már 
egyre kevésbé: fi gyel ránk, meghallgat, 
méltányol, megbecsül. Hogyan lehet ezt a 
csapdát elkerülni? Tudatosan kell készülni 
a házasságra – tanácsolta egy nyugdíjas 
lelkész a fi lmet követő megbeszélésen. A 
közös érdeklődés, értékvilág jó alapokat 
biztosít. A hármas kötés, amelyben a há-
zaspár közötti köteléket az Istenhez való 
kapcsolódás erősíti meg, teherbíróbb, 
nehezebben szakad. De folyamatosan 
fi gyelnünk kell egymásra, Istenre, óvnunk 
és gondoznunk kell házasságunkat! A 
gondokat, problémákat még így se lehet 
megspórolni – mondta vitavezetőnk. 
Lehet, hogy ezeket legyőzve, megoldva 
fejlődünk és változunk úgy, ahogyan az 
Isten tervében szerepel.

Házasságunk, személyiségünk, életünk 
példa gyermekeink számára, ahogyan mi 

is szüleink példáját látva nőttünk fel. A 
negatív példa is hat, beleivódva lelkünkbe, 
esetleg komplexusokat, lelki görcsöket 
okoz, amelyek tudat alatt hatnak. Eseten-
ként külső segítség is szükséges lehet ezek 
feltárásához, feldolgozásához. 

A beszélgetés egyik résztvevője, akit há-
zastársával együtt mint 50 éves jubilánst 
köszönthetünk, elmondta, hogy egymásra 
ma is szeretettel fi gyelő házasságukban 
alapvető érték az Istenbe vetett hit, és aho-
gyan Istenhez egyre közelebb jutnak, úgy 
kerülnek egymáshoz is egyre közelebb. 
Egy középkorú házaspár is megosztotta 
velünk tapasztalatait, hogy a közös bib-
liatanulmányozás, ima mennyire építi 
kapcsolatukat.

A fi lmben a hibák felismerésével, szemé-
lyiségfejlődéssel, bocsánatkéréssel, meg-
bocsátással, megbeszéléssel, változással, 
változtatással, mélyebb Istenre fi gyeléssel 
tudott a válás szélére jutó házaspár új fe-
jezetet nyitni. Ez az út mindenki számára 
nyitva áll.

Dr. Kálmánchey Márta

Hete
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Változások kényszereiben
A program keretében a „Lora”című fi lmet, 
Herendi Gábor alkotását nézhettük meg 
együtt dr. Hodossi Sándor vezetésével. 
Nem keresztyén mű, de keresztyén szem-
mel nézve felismerhető a felsőbb üzenet.
Témája:
A bűneset kiindulópontja a háború a testvé-
rek között. Megcsalás és önbecsapás több 
szinten. Bűnös keresés, folyamatos bünte-
tés, önmarcangolás valósághű ábrázolása 
történik meg a szereplők életében. A meg-
rekedt életek küzdelmeinek lehetünk tanúi. 
Minden maradjon úgy, ahogy régen volt, 
szeretnék meg nem történté tenni az ese-
ményeket.
Minél tovább győzködik magunkat a 
hamis valóságról, annál mélyebbre süly-
lyed az önmarcangolásuk. Közben lelki 
zavarok vagy testi tünetek keserítik meg 
az életüket. Mottója:„Vak vagyok, vagy 
nem látok.” 
Szereplők:
Lora, a szenvedély kitölti az életét. Mikor 
látott, akkor sem látott, nem akarta látni 
a valóságot. Egy eszményképbe volt sze-
relme. Amikor a valósággal szembesítik, 
összeomlik. 
Geri apja érzelmi kátyúban fetreng. Egy 
helyben topog. Hibáztat másokat és saj-
náltatja magát. Hibáztatja magát a rossz 
fi atalkori döntéseiért.
Margit, a rokon, aki mindig ott van, nem 
hagyja magára a szenvedőt. Összetartja 
a családot. Folyamatosan segíteni akar a 
maga módján. De fárasztó és fájdalmas 
tud lenni, mert nem lát a másik szemével. 
Geri, a bátortalan. Aki nem mer magáért 
kiállni. Nem érez magában elég hitet, hogy 
megszerezze azt, akire vágyik. Az elsza-
lasztott lehetőséget siratva él. Belemegy 
a vigasztalásba, és megtörténik a tragédia.  

Bűntudatával megküzdve próbál helytáll-
ni. Erőt vesz magán, és meri megszólítani 
a másik szenvedő embert. Átérzi a másik 
nehézségét, becsukott szemmel sokkal 
messzebbre lát. A szívével lát.
Üzenet:
Fel kell vállalnunk a sérüléseinket. A prob-
lémáinkat el kell engedni, csakis akkor 
lehet egy másik útra lépni. Keresni kell a 
segítséget, és el is kell fogadni azt. 
Isten vezetésével, a gyülekezet szeretet-
közösségében lehet akadálymentesen köz-
lekednünk. Isten fogja a mi kezünket, mi 
meg egymásét, kéz a kézben hordozhatjuk 
el a másik terhét szeretetben. Gyógyulás 
csak Krisztusban van.
A mi gyülekezetünkben is működik a 
Válóháló csoport. Védőháló a válás utáni 
változások kényszereiben.
Vezetői:  Kunné Országh Marianna és 
Szerencsi Erika lelkészasszony.
Lehetőséget kaphat bárki a gyógyulásra 
egy testvéri közösségben, ahol hasonló 
nehézségekkel megküzdött vagy éppen 
küzdő testvérekkel együtt lehet sírni és 
nevetni, biztonságban.
Kéthetente szombaton, 9:00–12:00-ig, 
gyermekfelügyelet biztosítása mellett tá-
mogathatjuk egymást az Úr kegyelméből.
„Minden gondotokat őreá vessétek, mert 
néki gondja van reátok.” (1Péter 5,7 )

Bartikné Kovács Emőke

Házasság
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Konfliktuskezelés 
„Ti szomjazók mind, jöjjetek! Keressétek 
az Urat!”
Ez az ézsaiási ige (55,1) jutott eszembe 
Fűtő Róbert szombat délutáni előadásáról. 
Mert minden ember szomjazik, vágyik va-
lami vagy valaki után. És mivel a szomjú-
ság gyötrő dolog, sokszor, sokféle módon 
próbálkozunk a szomjoltással: kapcsola-
tok, pénz, hatalom, tudás, vallás stb. Ezek 
lesznek a mi kincseink, bálványaink, ha 
ezekben bízunk Isten helyett. Sok mindent 
keresünk a világban, de minden keresés 
mögött ott van a teljesség utáni vágy. A 
sátán mindent megtesz annak érdekében, 
hogy boldogságérzetet, vallásos, isteni 
hangulatot keltsen bennünk saját bálvá-
nyaink által. És amikor ennek engedünk, 
láthatóvá válik a bűn. Testet ölt haragunk-
ban, csalódottságunkban, dühünkben, 
keserűségünkben.

Hol találhatjuk meg az igazi boldogságot? 
A válasz egyértelműen így szól: Jézus 
Krisztusban! Ő átkozott, elítélt, szegény 
és elvetett lett, hogy mi áldottak, bocsá-
natot nyertek, gazdagok és befogadottak 
legyünk. Ő a sarkcsillag, Ő a fordulópont! 
Benne nem azt kaptam, amire én vágytam, 
hanem annál sokkal jobbat: amire szük-
ségem van!
Ezt a Jézus Krisztustól kapott boldogságot 
kell megélnem a házasságomban. Tudnom 
kell, hogy a házasság nem a boldogság 
forrása, hanem Isten műhelye, ahol for-
málni akar bennünket. A boldogság sokkal 
inkább a házasság gyümölcse!
A legboldogabb emberek a hálás emberek. 
Tudok-e hálás lenni Uramnak mindazért, 
amivel megajándékozott, és tudok-e hálás 
lenni házastársamért, illetve házastársam-
nak a hétköznapok apró dolgaiért?

Az előadást rendkívül jól felépített, dina-
mikus és élvezetes stílusú volt. Konkrét 
gyakorlati útmutatást is adott a házassági 
konfl iktusok kezelésére: ítélkezés helyett 
intés, követelés helyett kérés, kritika he-
lyett pedig bátorítás. Mindezeket pedig 
szeretetből tenni.

Isten mindent megváltoztató erejéről 
Kátoli Gábor és felesége, Veronika egy 
nagyon bájos, mohácsi fiatal házaspár 
tett bizonyságot. Már az bizonyságtétel, 
hogy öt gyermeket nevelnek hitben, de 
azt is felemelő érzés volt hallani, hogy 
miként találtak egymásra és együtt hogyan 
találtak a Megváltóra. A csodák, amiket 
azóta megéltek és megélnek az Isten útján, 
mások számára csak hideg valóság. De 
nekik és nekünk Isten ereje.
Öröm volt együtt lenni, öröm volt a feleke-
zeti sokszínűség, öröm volt Isten házában 
tanulni, hogy miként lehet jobban szeretni 
Istent és házastársunkat.
A házi feladatot megkaptuk, annak elvég-
zése rajtunk áll. Kérjük Isten Szentlelké-
nek erejét ehhez!

Máthéné Cseke Magdolna

Hete

A Kátoli házaspár
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Változások és választások
Mi a házasság? Egy keresztény lexikon 
szerint „egy férfi  és egy nő egész életre 
szóló, szabad akarattal vállalt szövetsége, 
mely természete szerint a házas felek ja-
vára, gyermekek nemzésére és nevelésére 
irányul.”
De van-e erre használati utasítás, recept-
könyv, hibaüzenet és javítási kódok? Hi-
szen két ember szövetsége, együttes élete 
egy folyamatos változásokkal hömpölygő 
folyamat, mely újabb és újabb választá-
sok elé állítja a feleket. A választásokat, 
döntéseket viszont nagyon sok tényező 
befolyásolja: a pénz, a gyermekek, a napi 
stressz, az időbeosztás, a kevés kommu-
nikáció, a rossz szokások stb.
Mi a megoldás, mi a helyes út, mit válasz-
szunk, hogy döntsünk? Ki mondja meg, ki 
segít kétségeinkben? A Szentírásban ott 
az intés: „Állj meg és gondold meg Isten 
csodáit” (Jób 37,13)
Az istentisztelet témája egy ószövetségi 
„családregény” volt, amelyből elénk tárul 
Ábrahám és Sára, Izsák és Rebeka, Ézsau 
és Jákob élete. A felnőttek párválasztása, 
gyermekeik születése és nevelése, majd 
felnövekedésük után az ő párválasztásuk 
történetéből látható a sorozatos választások 
eredménye. Ezek előtt hol megkérdezték 
Istent, hol csak maguk hozták meg a 
döntést. Majd, belátva tévedésüket, a 
korrekcióra indító irányváltás kezdődött. 

Házasság Hete

Még a hibákat időben felismerve is látszik, 
hogy milyen nagy ívű kanyar kell a jó 
felismeréséhez és megtételéhez.
A családregény folytatását tovább olvasva 
láthattuk, hogy a történet tanulságainak 
mai következtetései mindnyájunk számára 
összetettek. Boldogan élhetnénk, de jön a 
baj. A szülői rossz minta átöröklődik az 
utódokra. Túlságosan aggodalmaskodó-
ak, elfoglaltak vagyunk, s mindez távol 
tart Istentől. A rossz döntéseink miatt a 
boldogság helyett keserűség és fájdalom 
keletkezik: amit vetettünk, aratnunk kell!
A párválasztás ószövetségi módja, isteni 
iránymutatással, adhat-e számunkra is 
algoritmust, módszertani útmutatót?
Igen, adhat! Kérjük Isten segítségét, hogy 
mutassa meg az utat a megoldásra, a vá-
lasztásainkhoz és döntéseinkhez.
Urunk, bocsáss meg, hogy a választá-
saink nem a Te jelenlétedben történnek. 
Szeretnénk a döntéseink előtt kikérni a 
Te véleményedet. Végezd el bennünk az 
újjá-teremtő munkáidat. Hárman lehetünk 
erősek és ne elvárjuk, hanem megelőzően 
adjunk. A boldogság ugyanis nem a há-
zasság célja, hanem gyümölcse.

Az istentisztelet végén felemelő volt 
látni az úrasztalához kiálló jubiláló házas-
párokat, akiket 10, 25, 30, 40, 50 és 55 éves 
házassági évfordulójukon köszöntöttünk.

Detrich Jánosné

Jubiláló házaspárok
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Ifis farsang Új lehetőség

Március 1-jén tartotta gyülekezetünk ifjú-
sága farsangi alkalmát, idén a történelem 
témakörében. 
A különlegesen feldíszített 15-ös terem-
ben, a játékos vetélkedőben oldódhattak 
fel a fiatalok, majd jelmezversenyben 
mutatták be alkotásaikat. 
A beöltözöttek között találkozhattunk 
Einsteinnel, Szilágyi Erzsébettel, Nyugat- 
és Kelet-Németországgal, más történelmi 
eseményekkel és alakokkal. 
Végül szeretetvendégségen beszélgethet-
tünk egymással, majd a fi atalok alaposan 
ki is takarítottak.

Gyülekezeti épületünk 2008-as bővítése-
kor már kezdeményeztük területünk bőví-
tését is, akkor derült ki, hogy a körülkerí-
tett templomkertünk belső sarkában egy 
125 négyzetméteres terület még önkor-
mányzati tulajdonban van. Később meg-
kerestük városunk önkormányzatát, hogy 
a nevezett területet – mely a szomszédos 
teniszpályával egy helyrajzi számon van 
– kaphassa meg egyházközségünk. Pol-
gármester úr felvetette annak lehetőségét, 
hogy az egész területet is használatba 
vehetnénk. Így presbitériumunk megfo-
galmazta telekbővítésre vonatkozó kérel-
mét, melyben három célt határozott meg:
– „Rendezzük az önkormányzat tulajdo-
nában lévő, de több mint negyed százada 
a templomkertbe nyúló és odakerített, az 
egyházközség által gondozott, használt 
terület helyzetét.
– Szabadtéri közösségépítő gyülekezeti 
programokhoz legyen jól használható 
nagyobb templomkertünk.
– A körülöttünk lévő lakótelep számára is 
tudjunk később programokat szervezni.
– További építkezések váljanak majd 
lehetővé.”
Egyházközségünk a nevezett területet 
határozatlan időtartamra, térítésmentesen, 
tartós használatra kapta meg az önkor-
mányzattól, közfeladatok – sport, ifjúsági 
ügyek – ellátása céljából. Az előbbi célok 
megvalósításához bizonyos változtatá-
sokra is valószínűleg szükség lesz ezen 
a területen, hogy az alkalmas lehessen 
sokféle közösségépítő program számára.
Hordozzuk szeretetünkben, imádságunk-
ban és majd segítő munkáinkban ezt az 
ügyet, hogy a misszió bővülő lehetősé-
geivel jól tudjunk élni a gyülekezet és a 
város lakói számára.              Püski Lajos
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Most azért az URat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán. 
Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a 
folyamon túl, meg Egyiptomban, és az URat szolgáljátok! De ha nem 
tetszik nektek, hogy az URat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, 
hogy kit akartok szolgálni: akár azokat az isteneket, akiket atyái-
tok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek 
a földjén laktok. De én és az én házam népe az URat szolgáljuk!

(Józs 24, 14-15)

Információ

Gyülekezeti honlapunk címe, melyen a 
Szivárvány is megtalálható: 

www.refnagyerdo.hu
E-mail: refnagyerdo@gmail.com

Kórházlelkészek:
Kenézy Kórház – 511-777/1943
Klinika – 319-057
Európa Rádió  –  94,4 MHz

Imádkozzunk:  közélet békességéért, 
 hogy a böjti időszakban lemondásaink 

által még többet kaphassunk Istentől, 
 megújult lehetőségeink áldásaiért.

Hírek

 Zenés áhítat lesz:
− március 16-án 17 órától: Kiss Lucia 

gordonkázik és Pusker Imre zongorázik.
− március 23-án 17 órától Dezső Dário 

orgonál.
 Március 24-én, hétfőn este 6 órától 

Szeszák Ferenc tart előadást Biológia – 
Hit – Ember címmel a Nagyerdei Esték 
keretében.

 Március 30-án, vasárnap 15 órától Csalá-
di istentisztelet lesz hittanosok és családjuk 
számára.

 Április 13-án felnőttek tesznek konfi r-
mációs fogadalmat és vallást hitükről a fél 
11-es istentiszteleten.

 Az egyik 1% átutalásához Református 
Egyházunk technikai száma: 0066.

 A másik 1% átutalásához a“Nagyerdei 
Egyházközségért” Alapítvány adószáma: 
18545269-1-09.

1% + 1%
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