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Elköteleződés felsőfokon

Az idei Házasság hetének nyitóprogramja 
gyülekezetünkben a pénteki ifi  felvezető 
előadása volt, melyben Mózes Dávid és 
felesége Ildikó tettek bizonyságot. A téma 
az „Elkötelezettség felsőfokon” címet 
kapta saját megfogalmazásuk szerint, 
mivel barátaink és egyéb szeretteink iránt 
középfokon, míg Isten és a párunk iránt 
egyfajta felsőfokon való elkötelezettségre 
törekszünk.

Azonban Isten nem csak egy meglévő 
párkapcsolatban akarja a javunkat, hanem 
akár annak hiánya is lehet az Ő áldása, 
ahogy tizenévesen Dávid is „türelmet-
lenül” várta élete első kapcsolatát, nem 
tudva, hogy később abból születik majd 
házassága (és gyermekei is). Az adott élet-
helyzetünkben kilátástalannak tűnő szitu-
ációkról később beláthatjuk, hogy az Úr 
csak megkímélt fölösleges zsákutcáktól 
vagy tanított minket próbatételek által, és 
végül valami sokkal jobbat kaptunk, mint 
ami saját terveinkben szerepelt – ezért 
adhatunk hálát az Ő bölcsességének, hogy 
nem azt adja, amit kérünk, hanem amire 
szükségünk van.
Egy-egy említett tapasztalatuk által sokan 
magunkra ismerhettünk, hiszen vannak 

olyan területek (pl. ugyanazon dolog más 
nézőpontból való értelmezése, a másik 
családjának elfogadása), amik természetes 
módon előjöhetnek bármelyik párkapcso-
latban. A másik magunk elé helyezése sem 
mindig egyszerű, hiszen annyi minden 
történhet akár egy nap alatt is, hogy sokan 
hajlamosak elveszni saját világukban, ez-
zel kizárva a környezetet. Isten azonban 
azért ajándékozott nekünk társat, hogy 
érzéseinket, tapasztalatainkat megosszuk 
valakivel. Amikor Dávid feleségét támo-
gatta, aki első gyermekét várta, nem kis 
feladat várt rá. Nehéz helyzetekben a má-
sik ember biztatása – pláne, ha mi magunk 
is bizonytalanok vagyunk – egyáltalán 
nem olyan egyszerű. Sokan elgondolkod-
nak, hogy ilyenkor mi a teendő, azonban 
az eff ajta feltevésekre a választ csakis Is-
ten tudhatja, ezért érdemes hozzá fordulni.

Mint ahogy egy házasságot a bizalom fog 
össze, úgy kell nekünk is Isten számunk-
ra elkészített tervében reménykednünk: 
„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek 
– így szól az ÚR –: békességet és nem 
romlást tervezek, és reményteljes jövőt 
adok nektek.” /Jer. 29. 11./

Illyés Anikó és Juhász Anna
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Házasodni kell!

Legalábbis ennyi információja volt 
Hodossi Sándornak, amikor kisgyermek-
ként, évekkel a párválasztás előtt állt 
– emlékezik vissza az előadása elején. 
De azt is elárulta a nap végén, hogy ma-
napság a fi ataloknál már ez sem ennyire 
egyértelmű.

– „Ó, az csak egy papír!”
– „Nem állok még készen rá!”
– „Nem éltem még ki magam.”
– „Többet ér a szabadságom.” 

Bizony közeli ismerősöktől és barátoktól 
is hallunk ilyen mondatokat, látunk ilyen 
magatartást. 

Máté és Erna – képviselve a Hodossi csa-
lád fi atalabbik házaspárját – elmesélték, 
hogy az ő kapcsolatuk sem ment ám oly 
könnyedén: keményen megharcoltak a 
kapcsolatukért. 

Azt gondoljuk, hogy ettől vált értékessé 
és ezért fognak sokkal jobban vigyázni rá. 
Úgy látjuk, hogy azok az emberek, akik a 
fent említett gondolatok szerint élnek, akik 
nem tartják fontosnak a házasságot vagy 
félnek elköteleződni, ők egyik kapcsolat-

ból esnek bele a másikba, könnyedén már 
a legelső komolyabb vitánál, problémánál 
összeborul a kártyavár. Márpedig háza-
sodni kell érdemes! Idestova 5 éve ezt 
mi magunk is személyesen nap, mint nap 
megtapasztalhatjuk. 
Ehhez viszont megfelelő hozzáállás kell. 
Ehhez küzdeni kell, mindez bizony áldo-
zattal és lemondással jár. 

„Az ágy közös. A párna nem.” Pilinszky 
János Életfogytiglan című költeményét 
boncolgattuk tovább a kiscsoportos be-
szélgetéseken. 
Hiába vannak meg a kispárnáink, – kinek 
több, kinek kevesebb – azért azt be kell 
látnunk, hogy nem mindig könnyű azokat 
összeszinkronizálni. 
Hiába hagyunk teret a társunk saját igé-
nyeinek, ahhoz nekünk alkalmazkodni 
kell, azt sokszor szeretettel el kell visel-
nünk. Milyen jó, hogy vannak előttünk élő 
és hiteles példák, házaspárok!

Milyen jó, hogy egy ilyen gyülekezeti 
alkalmon őszintén tudunk eff ajta fontos 
és komoly témákról beszélgetni! 

Bollmann Krisztián és Zsuzsi
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Püspöki határozat  Házasság Hete

Rendkívüli közlemény

Köztudott, hogy Magyarország kormánya 
a koronavírus-járvány miatt veszélyhely-
zetet hirdetett ki, ezért korlátozó intéz-
kedéseket vezettünk be gyülekezeteink 
életében. 
Debrecenben azonban nagyobb a kitettsé-
günk és még annál is jobban kell vigyáz-
nunk, mint a kisebb településeken. 
Azért, hogy az élet védelme érdekében 
cselekedjünk, a következő utasítást adjuk 
ki: 

2020 március 16-án hétfőtől, további in-
tézkedésig, nem tartjuk meg Debrecen-
ben a hétközi gyülekezeti alkalmakat és 
a vasárnapi istentiszteleteket sem.

Az internetes istentisztelet-közvetítések 
segítik majd lelki életünket.

Szeretettel kérjük a gyülekezetek tag-
jainak megértését, együttműködését és 
kitartó imádságát a megbetegedettekért, az 
orvosokért, az egészségügyi dolgozókért 
és a felelős döntéshozókért.

Az Úr legyen gyülekezeteink őriző pász-
tora.

A püspöki határozat szerint gyülekeze-
tünkben sem tartjuk meg személyesen 
hétközi és vasárnapi alkalmainkat, 
kiscsoportjainkat, istentiszteleteinket. 
De az online felületeken (facebook, 
youtube, honlap) szeretnénk közvetíteni 
a lelki táplálékot.

„Viseljetek gondot magatokra és az 
egész nyájra...” (Csel 20,28)
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Gazdasági beszámoló

2019-et, gyülekezeti életünk szempont-
jából is, többféle aspektusból lehet jelle-
mezni. Közösségünk lelki fejlődése, meg-
erősödése öt terület fi gyelembevételével 
jellemezhető, úgymint Isten dicsőítése, a 
tanítványképzés, a közösség megélése, az 
evangelizáció – mind egyéni és közösségi 
formában – illetve a különböző szolgálati 
területekben történő részvételünk. Mind-
annyiunk fel tudna sorolni több olyan, 
évről évre folyó tevékenységet, amely a 
fent említett öt pont valamelyikébe so-
rolható. Így időben visszafelé haladva a 
hajléktalan étkeztetés, a Házasság hete, 
az Érdeklődők istentiszteletei, a gyüleke-
zeti nagytábor, vagy az Összetartozásunk 
napja, hogy csak néhányat említsek.
Azért tartom lényegesnek a gazdasági 
beszámolót a lelki fejlődés mozzanata-
inak a felsorolásával kezdeni, mert ez 
direkt módon összefügg a közösségünkért 
vállalt elköteleződéssel, teherviseléssel, 
támogatások nyújtásával. Talán úgy tud-
nám összefoglalni, hogy gyülekezetünk 
minden tagjának, nekünk, ez a közösség 
értéket jelent. Hogyha valaki a gyüleke-
zetünkből testvérnek szólít, akkor az nem 
valamiféle kegyes kiszólás, hanem a szó 
valódi értelmében értendő. 
 A 2019-re tervezett céljainkat, feladata-
inkat elértük, megvalósítottuk. Így fel-
újítottuk, új burkolatot és festést kapott a 
gyülekezeti ház hátsó nagy és kisterme, 
valamint az előttük lévő folyosó és a 
konyha. A hátsó nagyterem egy új köny-
vespolc rendszerrel, míg az udvaron egy 
homokozóval bővült . 
 Az egyházközségünk részét képező Úrréti 
gyülekezet használatában lévő ingatlan 
átalakításával, korszerűsítésével, jelentős 
lépést tettünk annak érdekében, hogy az 

épületben lehetséges legyen közösségi 
alkalmak, úgymint bibliakörök, csoport-
foglalkozások megtartása. Ezen felül 
kialakításra került egy vezetői szoba, és 
egy konyha is. 
 A szükséges és tervezett belső szerkezeti 
átalakítások, burkolás, villanyszerelői 
munkák elvégzése, berendezések és bú-
torok vásárlása mellett, az előző év elején 
egyértelművé vált, hogy a volt fogorvosi 
rendelők két különálló fűtésrendszerét egy 
rendszerré kell alakítani. Így ennek a vár-
ható munkáival, költségével számoltunk. 
Azonban az év során a több szakemberrel, 
és a hatósággal történő további egyezte-
tésekből világossá vált, hogy hosszútávon 
a fűtés csak egy új, költségtakarékos 
rendszerrel oldható meg. Így ez előre nem 
látható jelentős többletköltséget jelentett. 
 A munkát elvégeztük, így az Úrréti kö-
zösség megtarthatta, megtartotta csoport-
foglalkozásait, rendezvényeit. 
Néhány szóban gyülekezetünk 2019-es 
záró számadásáról, számokban:
Mivel az Úrréti gyülekezet egyházjogi 
szempontból még nem önálló szervezet, 
ezért több értelemben is része a Nagy-
erdei gyülekezetnek. Így a 2019-es záró 
számadásunkat is összevontan készítettük, 
amelyet ebben a formában adtunk le az 
esperesi hivatalban.
 Gyülekezetünk bevételei az Úrréti és 
Nagyerdei összevont mérleg alapján 2019-
ben, 50.379.000 Ft-ot, míg a kiadások 
52.582.000 Ft-ot tettek ki.     
 Gyülekezetünk bevételei három alap-
pilléren nyugszanak, ezek a gyülekezeti 
tagjaink által befi zetett egyházfenntartói 
járulék, a perselypénz, és a céladomá-
nyok. Az egyházfenntartói járulékból és 
a perselypénzből végezzük épületeink 
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Gazdasági beszámoló

karbantartását, ezek összessége biztosítja 
a működésünkhöz szükséges anyagi hát-
teret a bérek, a fűtés, villany, telefon, in-
ternet és további költségek kifi zetéséhez. 
A céladományokból tudunk fejleszteni, az 
elképzeléseinket megvalósítani.
 Az említett bevételek, források arra ele-
gendők, hogy gyülekezetünk mindennapi 
életét fedezzék. Ha fejleszteni akarunk, 
tovább akarunk lépni, Isten országának 
építésében, például egy új gyülekezet 
alapításával, akkor ahhoz nekünk, kö-
zösségünknek kell megtalálnunk a lehe-
tőségeket.
2020-ra nem tervezünk nagyobb kiadás-
sal járó átalakítást vagy karbantartást. 
Alapvetően két teendőnk van: az egyik az 
egyházközség ingatlanjait, a templomot 
és a parókiát körbevevő kerítés állagának 
megőrizése festéssel; a második pedig a 
villámhárító karbantartása. 
 Minden nagyobb felújítást vagy bővítést 
az elmúlt években Isten segítségével 

megoldottunk. Így ebben az évben több 
időt és energiát fogunk fektetni a gyüle-
kezet közép és hosszútávú jövőjének az 
áttekintésére.
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 közössé-
get, és azt is aki végzi.
Igaz, szerényebb terveket szőttünk 2020-
ra, de ezzel együtt szükség van az adomá-
nyokra és a szolgálatokra. 
Sosem feledkezhetünk meg arról, hogy 
Urunk a tenyerén hordoz bennünket. Há-
lával tartozunk mindenért, amit kaptunk 
megmentőnktől és reménységünktől a mi 
Urunknak, 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.” Róma 12:4 

Kerti Péter gondnok

Jubiláló házaspárok köszöntése
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A

Gyülekezeti 
többgenerációs táborról 

és időpontjáról 
a rendkívüli helyzetre 

tekintettel 
később tudunk 

tájékoztatást adni.

„Aki mást felüdít…”

Információ

Kórházlelkészek:   Kenézy Kórház – 511-

777/1943;  Klinika – 319-057

Európa Rádió  –  94,4 MHz

Gyülekezetünk a korábbi évek gyakorla-
tához hasonlóan néhány alkalommal köz-
pontilag szervezett módon is megpróbálja 
a szeretet cselekedeteivel is megvallani 
Krisztusba vetett hitét. Az adventi ruha-
gyűjtési akciónk után most február 22-én 
szombaton a „hajléktalan étkeztetés” 
szolgálatába kapcsolódtunk be. 
Az előkészítő, szervező, bevásárló mun-
kák után szombaton mintegy 100 gyüle-
kezeti tagunk közreműködésével sikerült 
250 adag, két fogásos ebédet kiosztanunk.
Mindenki képessége, lehetősége szerint, és 
természetbeni vagy pénzbeli adományával 
kapcsolódott be a szolgálatba. Szombaton 
délelőtt két csoport készítette elő és főzte 
meg a babgulyást. Közben mintegy nagy 
harmadik csapatként sokan otthon sütötték 
meg a túrós batyut, és a nagy pogácsákat. 
Ezt a 900 darab süteményt, kiegészítve 
egy kis szelet csokoládéval is a negyedik 
csoport 250 darab csomaggá formálta. Az 
ötödik-hatodik csoport pedig kiosztotta és 
evangéliumi énekekkel szolgált, majd a 
végén el is mosogattak.
Ezt a 250 adag kétfogásos ételt és teát 
négy helyszínen: a Malom Hotel mellett, 
a Nagyállomás közelében, a Pallagi úton, 
és a Dobozi úti Hajléktalan szállón osz-
tottuk ki.
Tudjuk, hogy ezzel nem lehet minden 
problémát megoldani, de Istenre mutató 
jellé lehet az Úr nevében való segítésünk. 
Köszönet mindenkinek aki részt vett eb-
ben a szolgálatban.
„Van aki bőven osztogat, mégis gyarap-
szik, más meg szűken méri a járandóságot, 
mégis ínségbe jut. Az ajándékozó bővelke-
dik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.” 
(Péld 11,24)

Püski Lajos

Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református 

Egyházközség hírlevele

4032 Debrecen, Bolyai u. 25. 

Telefon: (52) 410-811

Felelős kiadó: Püski Lajos

Nyomda:  Litográfi a        Készült 150 példányban

28. évfolyam 3. szám       Megjelenik havonta

Egyházközségünk számlaszáma:

11738008-20012917

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



Ételosztás hajléktalanoknak


