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Házasság Hete 2020 Életképek

Csapatjáték szerelemmel

Házasság Hete 2020. február 7–16. 
a Debrecen-Nagyerdei Református 

Egyházközségben

Program

Febr. 7. péntek 18:00–20:00
Csapatjáték: Mózes Dávid és Mózesné 
Kapocska Ildikó
Ifi seknek szóló rövid bevezető és bizony-
ságtétel, majd kiscsoportos beszélgetések.

Febr. 8. szombat 15:00–18:00
Együtt – Házasság és közös szolgálat: Dr. 
Hodossi Sándor és Dr. Hodossiné Sugár 
Éva, Hodossi Máté és Hodossiné Farkas 
Erna
Bizonyságtételek, rövid előadás, majd 
kiscsoportos beszélgetések.
Teaház: 18:00–19:30

Febr. 9. vasárnap 10:30
Istentisztelet: Püski Lajos és Püskiné Szé-
csi Judit, köszönt: Dr. Fekete Károly, ref. 
püspök, Tóth János és az esküvő
A Házasság Hete országos megnyitója:
Semsey Rudolf és Dobai Eszter

Febr. 14. péntek 17:30 Esküvő a gyüle-
kezetben

Febr. 15. szombat 16:00–19:30
Filmklub: közös fi lmnézés és beszélgetés 
a házasság témájában

Febr. 16. vasárnap 10:30
Istentisztelet, jubiláló  házaspárok kö-
szöntése

Mézes sütésMézes sütés

Karácsonyi csomag készítéseKarácsonyi csomag készítése

Karácsonyi gyerekműsörKarácsonyi gyerekműsör

Kántálók a Kenézy KórházbanKántálók a Kenézy Kórházban
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Egy fedél alatt

követőinek száma mára megközelíti a 
kétmilliárdot, ami azt jelenti, hogy szerte 
a világon minden negyedik ember ezt a 
hitet követi. 
Az iszlám monoteista, tehát egyistenhívő 
vallás, melynek alapítási körülményeit 
meglehetősen jól ismerjük. De nem 
az adatok a legfontosabbak, hanem az 
alapok, vagy ahogy a valláskutatásban 
számon tartjuk, a pillérek, melyeken az 
iszlám nyugszik. Ezekből ötöt tartunk 
számon. 

Első helyen áll a hit megvallása, vagyis 
annak kijelentése, hogy Allah, az igazsá-
gos, könyörületes és irgalmas uralja az éle-
tet és mindent, ide értve az ítélet napját is. 
De az iszlám nem elégszik meg egy ilyen-
olyan lelkülettel eldünnyögött vallástétel-
lel, hanem alapvető pillérein keresztül egy 
átfogó, az egész életen átívelő életgyakor-
lat folytatására hív. 
A mai, szekularizált, önmagát felvilá-
gosultnak és modernnek képzelő ember 
ezzel nem nagyon tud mit kezdeni, pedig 
az iszlám alapja ez az odaadás: a muszlim 
az, aki átadja magát Allah akaratának. 

Mielőtt a hajnal első sugara áttörné a sötét-
séget, a muszlimok városainak karcsú mi-
naretjeiből felhangzik az imára hívó szó. 
Az első, mivel a vallása előírásait hűséggel 
megtartó muszlim napjában ötször imád-
kozik. Minden alkalommal előírás szerint 
megtisztítja magát, majd amikor készen áll, 
leborul, szertartásosan, követve a rögzített 
irányt és mozdulatokat. Van, aki igyekszik 
gyakran a mecsetben imádkozni, de ez 
csak pénteken, a délelőtti ima idején köte-
lező, amikor prédikációt is meghallgatnak 
az egybegyűltek. Ezzel tehát a muszlim 

 Az elmúlt év novemberében a Gyülekezeti 
hétvégénken a „Muszlimokról” főcímmel 
tartott két előadást dr. Hodossy-Takács 
Előd, a Debreceni Református Hittudomá-
nyi Egyetem tanára. Az első előadás címe: 
Hogyan születik meg a vallás? A második 
előadás címe pedig: A hit lényegéről. Az 
előadások a honlapunkon (refnagyerdo.
hu) megtekinthetőek. Most az előadások-
hoz kapcsolódó cikkét közöljük. (Szerk.)

Honnan ismeri fel a mai keresztyén a hívő 
muszlimot? 
Mi jut eszünkbe az „iszlám” szó hallatán? 
A magyar keresztyének éppúgy a hírekből 
tájékozódnak, mint mindenki más, ezért 
feltehetőleg egy közel-keleti kép az első, 
ami bevillan. 
Egy lerombolt utca, polgárháborús táj. 
Sivatag katonai terepjárókkal, kaftános 
férfi ak és lefátyolozott nők. 
Vagy ugyancsak kaftános férfi ak és lefá-
tyolozott nők, de nem a nyomor, hanem a 
káprázatos gazdagság képei. 
Büszke sejkek luxusban. Olajkutak. Au-
tók, széles utcák, szállodák. 
Teljesen mindegy, hol gyökereznek, és 
kik kínálják nekünk ezeket a képeket, a 
végeredmény torz. Az iszlám egy vallás, 
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hirdetni tanait a prófétai igénnyel fellépő 
Mohamed. 
Ez a nagyapja, majd nagybátyja felügye-
lete alatt felnőtt férfi  árva gyerekből lett 
Arábia legnagyobb hatalmú ura, aki nem 
egyszerűen alapított egy vallást (a vallá-
sokat egyébként sem alapítják, de ez más 
lapra tartozó kérdés), hanem irigylésre 
méltó kitartású politikus, tehetséges had-
vezér, kíméletlen hódító volt. 
Látomásai voltak, kinyilatkoztatásokat ka-
pott, valamint egy, a bibliai prófétai elhívás-
történetekre emlékeztető kinyilatkoztatást. 
A nyilvánosság elé lépve tanításának 
központjában Allah kizárólagosságának 
hirdetése került, örökre le akart számolni 
az arab politeizmussal és a térségben, 
köztük a vallási és kereskedelmi központ-
ként működő Mekkában uralkodó pogány 
szokásokkal. 
Mohamed életét ebből adódóan sok harc 
kísérte, 622-ben távozni kényszerült 
Mekkából, ez a Jatribba, vagyis Medinába 
vezető kivándorlás a hidzsra, a muszlim 
időszámítás kezdete. 
Néhány évvel később már győztes had-
vezérként vonult be a városba és hajtotta 
végre a zarándoklatot. Élete végére úrrá 
lett Arábia zűrzavarán, de halála után 
három évtizeddel a közösség (ummá) már 
részekre szakadt, és ez a töredezettség 
máig sem szűnt meg. 

A keresztyének részéről az iszlámmal kap-
csolatban az egyik legnagyobb félreértés, 
ha egységesnek képzeljük el ezt a vallást. 
A szunnitákról és a síitákról sok szó esik, 
de összesen mintegy két tucat kisebb-
nagyobb irányzatot különböztetünk meg.
A muszlim hagyomány számon tartja a 
próféta híres éjszakai utazását Jeruzsálem-

számára a napi- és a heti rend adott. 
A böjt ideje alatt, a Ramadán hónapjá-
ban napkeltétől napnyugtáig nem vesz 
magához ételt, ezzel az év ritmusa is biz-
tosított. Az egész életet keretbe foglalja 
a zarándoklat követelménye: ha a hívő 
eljut Mekkába, és végrehajtja a nagy 
zarándoklatot, neve előtt büszkén viseli a 
hadzsi jelzőt. Mindehhez járul még a kö-
telező alamizsnaadás (melyet helyenként 
adó egészít ki, illetve helyettesít), ezzel 
a közösséghez tartozás is kifejezést nyer.
 
Ez az öt pillér, a hitvallás, az imádság, a 
böjt, a zarándoklat és az alamizsnaadás le-
fedi az élet minden területét, meghatározza 
heti rendjét, átfogja az éveket, és célt ad az 
életnek. Az öt pillér rögzíti a hitvallást, és 
társadalmi keretbe helyezi az egyéni életet.
 
Az iszlámhoz elválaszthatatlanul hozzá-
tartozik a Korán, a 114 szúrából (fejezet) 
álló szent könyv. Ennek verseit recitálják, 
ezt idézik, ennek szavaiból fűzik össze 
imádságaikat, és mivel ezt tekintik a jog 
egyik legfőbb forrásának is, ezt magya-
rázzák, ez alapján hozzák és hirdetik ki 
döntéseiket. 
A Korán különös tisztelet tárgya, szöve-
gét végső összeállítása és letisztázása óta 
őrzik féltő gonddal. 
Sokáig nem fordították le különböző 
nyelvekre, sőt a huszadik század elejéig 
kizárólag kézzel másolták, nyomtatott 
formában nem adták közre. 
Ma a szöveg az interneten is elérhető, akár 
meg is hallgatható, de a kézzel másolt 
Korán ma is becses kincs.
 
Az iszlám története a hatodik-hetedik 
század fordulóján kezdődik, ekkor kezdte 
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be, ahonnan szárnyas lován a próféta egye-
nesen az égbe emelkedett. A jeruzsálemi 
Templom-hegy így lett az iszlám szent 
helye mindmáig. A hely szentsége nem 
változik, ez keresztyénként is megélhető. 
Van, aki egyszer eltölt fél órát a Temp-
lom-hegyen, és attól kezdve mágnesként 
vonzza vissza a hegy, ahol még Dávid 
akart építkezni, ahol Salamon szentélye 
állt évszázadokon át, míg a babiloni sere-
gek lángba nem borították. 
A hegy, ahol felépült a második templom, 
melyet Heródes, a rossz emlékű király 
hozatott rendbe. 
Itt borogatta fel Jézus a pénzváltók aszta-
lait. Itt számolt le a zsidó állam maradé-
kával a római sereg. 
Egy hegy, melynek tetején, a mecsetek 
terén muszlimok hirdetik: „Alláh a legna-
gyobb”; nyugati falánál zsidók mormolják 
és éneklik imádságaikat; északi sarkánál 
pedig keresztyének emlékeznek, rá, ahogy 
egy római hivatalnok egy tavaszi napon a 
tömeg elé lökte Jézust: „íme az ember”. 
Ez a hely tükröz valami megfoghatatlant, 
magába sűríti a szentséget. 
Egyúttal azonban azt is jelzi ez a pár-
száz négyzetméter, hogy ezen a földön 
valahogy csak meg kellene férnünk. Egy 
fedél alatt. 

(folytatás)
Gyülekezetünkben a 38 megkeresztelt kö-
zül hatan voltak felnőttek. A 46 konfi rmált 
között pedig 14 felnőtt is csatlakozott gyü-
lekezetünkhöz. Házasságkötésére 21 pár 
kérte Isten áldását. Isten igéje hirdettetett 
vigasztalásul 53 temetésen.
A területünk sok ezer lakosa közül mint-
egy 850 család (közel 2.600 lélek) vállalt 
részt anyagilag is egyházfenntartói járu-
lékának éves befi zetésével gyülekezetünk 
szolgálatából, életéből.
Köszönjük mindazoknak, akik személyi 
jövedelemadójuk egyik 1%-át a „Nagy-
erdei Egyházközségért” közhasznú ala-
pítvány javára ajánlották fel, és így is 
támogatták közös szolgálatunkat. Továbbá 
köszönjük, akik jövedelemadójuk másik 
1%-át a Magyarországi Református Egy-
ház javára ajánlották fel, és így segítették 
országos egyházunk szolgálatát.
Gyülekezetünk – a hitoktatói óradíjakat 
leszámítva – lényegileg csak tagjainak 
egyházfenntartói járulékából, perselypén-
zéből és adományából, valamint sokak 
önkéntes munkájával végezte sokrétű 
szolgálatát.
Szeretettel köszöntjük a gyülekezetünk-
höz közeledőket és új tagjainkat! Fára-
dozzunk együtt azon, hogy régi és újabb 
gyülekezeti tagjaink otthon érezzék magu-
kat közösségünkben, és együtt buzduljunk 
fel a közös szolgálatra!
Folytatni szeretnénk az evangélium 
hirdetését, és mindazt, ami áldásosnak 
bizonyult, de keressük az új utakat, mód-
szereket is. 
Feladatunk megtartani mindenben a sze-
retetet és a lényegi dolgokban a testvéri 
egyetértést.

Püski Lajos

Egy fedél alatt
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Karácsonyi zene a Kölcseyben

Az énekek között a hallgatóság temp-
lomos gyülekezeti tagjai felismerhették 

református liturgi-
ánk közkedvelt di-
cséreteit (Krisztus 
Urunknak áldott 
születésén, Jöjjetek 
Krisztust dicsérni, 
Ó, Jöjjetek hívek). 
Biztosan sokan vol-
tak, akiknek kedve 
lett volna aktívan 
bekapcsolódni. A 

kevésbé ismert énekek megtanulásához 
talán itt kapott kedvet a közönség. (Jézus 
születél idvességünkre, Jer, dicsérjük az 
Istennek Fiát). Olyan énekfeldolgozással 
is találkoztunk, amelyek visszaköszön-
hetnek majd a remélhetőleg nemsokára 
megjelenő új énekeskönyvünkben (Jövel, 
jövel Emmánuel, Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő).
Külön kell szólnom a koncert második 
felében elhangzott betlehemesről. Nap-
jainkban, amikor sokszor tapasztalhatjuk 
a globalizáció ránk zúduló „áldásait”, 
felértékelődnek azok a percek, amelyek 
hangzó életre keltik zenei anyanyelvünk 
értékeit. Szép csokrot kaptunk énekes 
népzenénk ökumenikus karácsonyi 
gyöngyszemeiből, míves, stílusos harmo-
nizáció, színes hangszerelés formájában.

A programban közreműködtek:
Sándor Eszter - szoprán
Bozi Benjamin - tenor
Kocsis Ágnes - hárfa
Pless Attila - zongora
Hálás köszönet Nagy Csaba Tanár úrnak 
és minden testvérünknek, akik az ünnepi 
koncerten közreműködtek! S D G !

Berkesi Sándor

Valamikor, nem túl sok évvel ezelőtt, egy-
házi zenét csak templomban hallhattunk. 
Az én zeneakadé-
miai éveim alatt a 
Hivatal gondosan 
vigyázott,  hogy 
egyházi  témájú 
kórusmű csak mi-
nimális mértékben 
szerepelhessen a 
karvezető hallga-
tók koncertjein. 
Néhány évtizede 
mondhatjuk, hogy kegyelmi időket élünk. 
A szakrális zene, különösen advent és ka-
rácsony idején, kilép a templom falai kö-
zül, és sokszor betölti a koncerttermeket, 
a művelődési házakat, fölzendül városok 
főterein, nemegyszer közös éneklésre 
bátorítva a spontán összegyűlteket.
A debreceni Kölcsey Központ bálterme is 
egy ilyen program helyszíne lehetett 2019. 
december 1-én. Percekkel a kezdés előtt 
már nem akadt szabad ülőhely. A spontán 
gyülekezet megsejtette, hogy rendhagyó 
ének-zenés istentiszteletnek lesz részese.
Nagy Csaba orgonista karnagy testvé-
rem együttesei, a Nagyerdei Református 
Kamarakórus, a Józsai Szigethy Gyula 
Vegyeskar és a Debreceni Egyetem 
Zeneművészeti Karának hallgatóiból 
alakult kamarazenekar a várakozásnak 
megfelelően színvonalas, lélekemelő 
programmal ajándékozott meg bennünket. 
Voltaképpen Nagy Csaba szerzői estjének 
lehettünk most is lelki-szakmai haszon-
élvezői. Mint világszínvonalat képviselő 
oboaművész és pedagógus itt zeneszer-
zőként mutatkozott be ének-zenekaros 
feldolgozásaival, nem először. Vezényelt 
és a programot maga konferálta.
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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

28. évfolyam 1. szám                         Megjelenik havonta

Egyházközségünk számlaszáma:         11738008-20012917

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

2020. január 19-26.

„…nem mindennapi emberséget tanúsítottak 

irántunk…” (ApCsel 28,2); „…igen embersége-

sen bántak velünk…” (ApCsel 28,2)

Január 19. vasárnap, 17.00 óra: Görög 
Katolikus Templom, Igét hirdet: Vad 

Zsigmond ref. esperes

Január 20. hétfő, 17.00 óra: Evangélikus 
Templom, Igét hirdet: Derencsényi István 

ref. lelkészi főjegyző

Január 21. kedd, 17.00 óra: Reformá-
tus Kistemplom, Igét hirdet: Papp Já-

nos  l e lké s z -bapt i s t a  egyháze lnök

Január 22. szerda, 17.00 óra: Szent Anna 
Római Katolikus Székesegyház, Igét hir-

det: Dr. Fekete Károly ref. püspök

Január 23. csütörtök, 17.00 óra: Árpád-téri 
Református Templom, Igét hirdet: Dr. 

Krakomperger Zoltán rk. plébános

Január 24. péntek, 17.00 óra: Baptista Ima-
ház – Szappanos utca, Igét hirdet: Kocsis 

Fülöp gk. metropolita

Január 25. szombat, 17.00 óra: Megtestesü-
lés Római Katolikus Templom, Igét hirdet: 

Asztalos Richárd ev. lelkész

Január 26. vasárnap, 17.00 óra: Református 
Nagytemplom, Igét hirdet: Palánki Ferenc 

rk. püspök

Az ökumenikus imahét perselyadomá-

nyát a Református Nagytemplom 24 
darabos harangjátékának az elkészí-

tésére ajánljuk fel.

Ökumenikus imahét

Információ

Kórházlelkészek:   Kenézy Kórház – 511-

777/1943;  Klinika – 319-057

Európa Rádió  –  94,4 MHz

Dsida Jenő:
Jövendő havak himnusza

Üdvözlégy, tiszta hó,
végtelen fehérséggel felszikrázva,
sötét, fagyos és hosszú éjszakákon
derengő fénnyel bíztató -
Üdvözlégy, áldott tiszta hó! 

Üdvözlégy, némaság,
melyben angyalos pihék szállingóznak
és feszül, lüktet százezer ujjongás
mint égfelé-tárt havas ág -
Üdvözlégy, puha némaság! 

Üdvözlégy, sejtelem,
korcsolyázatlan jövendőnk vidéke,
messze-érző álmunk
szánkázik néha csendesen -
Üdvözlégy, szűzi sejtelem! 

Üdvözlégy, Eljövő,
ki sáros, szürke, sívár világunknak
mondod, takarva bolyhos hermelinnel:
– Aludj, torony! Aludj, tető!
Üdvözlégy, titkos Eljövő!

Vers



Kórus szentesti szolgálata

Ifi s karácsonyi vacsora


