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„... az Úr beszéde megmarad örökké.” 
(1Pt 1,23)
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Református és magyar

Sok szempontból összezavarodott világ-
ban élünk. Olykor csak csóváljuk a fejün-
ket, hogy mennyire feje tetejére álló lett a 
modern gondolkozás és élet. Máskor pe-
dig szinte beletörődve vesszük tudomásul, 
hogy ez van, igazából nem tehetünk sem-
mit. Az ember helye, szerepe, küldetése 
alapvetően fontos kérdés, amely nem vál-
tozik generációról generációra és nem függ 
az aktuális korszellemtől.

A zsoltáros is felteszi a kérdést (8. zsol-
tár): „Micsoda a halandó – mondom –, 
hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy 
gondod van rá?” Majd választ is ad a feltett 
kérdésre: „Kevéssel tetted őt kisebbé Isten-
nél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad 
meg… mindent lába alá vetettél.” Ne értsük 
félre ezt a bizonyságtételt, az ember ugyan 
nagy, de vannak határai! Az a dicsőségünk 
és méltóságunk egyrészt, hogy Isten kép-
mása vagyunk, másrészt pedig hogy Isten 
Jézusban hozzánk hasonló emberré lett!

Október hónapban két fontos esemény-
re szoktunk emlékezni, amelyek segítenek 
abban, hogy megerősödjünk identitásunk-
ban. Október 23. és 31. évről évre üzenetet 
hordoz felnőttnek és gyermeknek egyaránt 

nemzetiségünket és vallási hovatartozá-
sunkat illetően. Idén ráadásul még hivata-
losan is nyilatkozhattunk erről a népszám-
lálás kérdéseire válaszolva: református és 
magyar vagyok.

Mit jelent nekünk a református mivol-
tunk? Többet jelent, mint katolikusnak, 
evangélikusnak, vagy baptistának lenni? 
Nem gondolom. Sem több, sem kevesebb, 
inkább másabb, amely leginkább a külsősé-
gekben nyilvánul meg látványosan. Milyen 
nagy ajándék, hogy egyedül Jézus Krisztus 
és nem a felekezeti hovatartozás üdvözít! 
Milyen áldott lehetőség, hogy kegyelem-
ből, hit által a miénk lehet az Örök Élet! 
Mennyire kiváltságos helyzetben vagyunk, 
hogy mindezt a Szentírásban saját anya-
nyelvünkön olvashatjuk!

Mert mit is jelent a magyarságunk? 
Jobbak, okosabbak, ügyesebbek lennénk 
bármelyik más nemzet tagjainál? Semmi-
képpen nem gondolom ezt. Bibliaolvasó 
Kalauzunk szerint ezekben a hetekben ol-
vassuk Isten népének történetét: hogyan 
választotta ki Isten az ősatyákat, mit ígért 
nekik, és hogyan teljesítette be az Ő ígére-
teit azáltal, hogy vezette őket. Isten nyíltan 
megmondta az övéinek Mózes által: „Nem 
azért szeretett meg, és nem azért választott 
ki benneteket az Úr, mintha valamennyi 
nép közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a 
legkisebbek vagytok valamennyi nép közt, 
hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, 
és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitok-
nak tett.” (5Móz 7,7-8) Magyar emberként 
is olvasva ezt az igeszakaszt csak alázato-
san, fejünk meghajtásával lehet. Szeret 
minket az Úr!

Meggyőződéssel vallom: református-
nak és magyarnak lenni ajándék! Istentől 
kapott ajándék! Az ajándékot el lehet fo-
gadni, lehet örömmel élni vele, de vissza 
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is lehet utasítani. Református magyarként 
lehet teljes az életünk, ugyanakkor nem re-
formátusként is és nem magyarként is igaz 
ez! Ahol Isten elhívott és ahová vezetett, ott 
van békességünk, biztonságunk és boldog-
ságunk!

Talán ismerős a régi, indentitásunkban 
erősítő mondás: „Református magyar va-
gyok, amíg élek az maradok. Megígérem, 

megfogadom, hogy hitemet holtig tartom!” 
Isten nem véletlenül adta, Ő nem tévedett, 
nem kevert össze senkivel, ezért marad-
junk meg ebben! Ez az ajándék személyre 
szólóan kiváltság és küldetés. Isten Szent-
lelke vezessen és az Úr Jézus Krisztus ke-
gyelme tartson meg!

Lakatos Zoltán lelkipásztor

Isten folyamatosan keresi velünk a kap-
csolatot, beszélni akar az emberrel, külö-
nösen Jézus Urunk által. Mert Isten szá-
munkra nem valamiféle „néma bálvány”, 
hanem igéje által beszélő és megszólító Úr. 
Ő még a kétségbeesett és zavaró körülmé-
nyek közé került, a Hóreb (Sinai) hegyére 
menekült Illést is meg tudta szólítani „halk 
és szelíd hangjával.” (vihar, földrengés, 
tűz!). Hogyne tudna hát minket is meg-
közelíteni, ha készek vagyunk megnyílni 
előtte. Igaz, soha „nem kiált, nem lármáz, 
és nem hallatja szavát az utcán. A megre-
pedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő 
mécsest nem oltja el.” (Ézs.42,2-3)

Ha pedig vele együtt járunk azon a bizo-
nyos „keskeny” úton, akkor ez egyenértékű 
Jézus követésével. Ez pedig nem azt jelen-
ti, hogy valamiféle bizonytalan, tünékeny 
árnyalakot követünk, egy „égi tüneményt”, 
akiről semmit sem lehet tudni. Nem! Isten 
valóságosan érzékelhető Teremtő, aki em-
berré lett Jézus Krisztusban, aki minden-
kit keres kisugárzó erejével. A szakadék 
szélére kerülteket, az elveszetteket éppúgy 
keresi, mint az életcél nélküli botorkálókat 
is, akiknek nagyon nagy szükségük van or-
vosra, az ő életmentő szabadító beavatko-
zására. „Mert így szól az én Uram, az Úr: 
Majd én magam keresem meg juhaimat, és 
én viselem gondjukat.” (Ez 34,11).

De hogyan érdemes Jézus után menni? 
Önmegtagadással és keresztünk felvételé-
vel. „Ha valaki követni akar engem, tagadja 
meg magát, vegye fel naponta keresztjét, és 
kövessen engem!” (Lk 9,23)

Mit is jelent azonban Jézus szerint a „ta-
gadja meg magát” szókapcsolat? Aszketi-
kus lemondást, szigorú magányosságot? 
Talán hallottunk már Oszlopos Simeonról 
(kb. 390–459), a szíriai szerzetesről, aki kb. 
egy 20 méter magas oszlopon (amelyen két 
négyzetméternél nem lehetett több hely!) 
élt mintegy negyven éven át. Ezen a szű-
kös helyen étkezett, imádkozott és tanított 
(betegséget, éhséget és szomjúságot, a nap 
hevét és a fagyot, esőt, szelet és zivatart 
elviselve). Ilyen önkínzó cselekményre 
hív minket Jézus? Atyjához intézett főpa-
pi imádságában így fogalmaz: „Nem azt 
kérem, hogy vedd ki őket a világból, ha-
nem hogy őrizd meg őket a gonosztól.” (Jn 
17,15) Az Isten kegyelme által életre meg-
mentetteknek nem öntetszelgő ragyogásra 
van tehát szükségük, hanem Isten iránti 
hálából fakadóan nagyon sok a tennivaló-
juk embertársaik között: „Menjetek el szer-
te az egész világba, hirdessétek az evangéli-
umot minden teremtménynek” (Mr 16,15), 
„tegyetek tanítvánnyá minden népet” (Mt 
18,19)! Ez a tanítványi magatartás ezért 
nem a világtól való öngyötrő elzárkózás. 

Kövessük Jézus !
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Ellenkezőleg: folyamatos segítő szeretetben 
való együttérzést jelent ez a környezetünk-
ben valamilyen nyomorúságot elszenvedő 
felebarátaink iránt. Mert mit is prófétál Jé-
zusról a zsoltáros? „Magát megalázva tekint 
szét mennyen és földön; aki felemeli az ala-
csonyt a porból, és a szűkölködőt kivonszsza 
a sárból.” (Károli fordítás! Zsolt 113,6-7) 
Az önmegtagadás ugyanis nem más, mint 
ó-emberi énünknek való meghalás: „azt 
tartsátok ti is magatokról, hogy meghal-
tatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus 
Jézusban” (Róm 6,11). Tehát önmagamat 
feladom, hogy azé legyek,  aki Jézusban ön-
magát adta az emberiségért.

És ezt is mondja Jézus: „vegye fel a ke-
resztjét” az, aki önmagát megtagadva vele 
együtt megy az úton! Jézus ezzel nem azt 
várja el senkitől, hogy az ókor legborzalma-
sabb kivégző eszközének számító, összetá-
kolt valamiféle keresztfát vegyen magára, 
és azt hordozza. De nem is azt, hogy valaki 
egy ilyen mai keresztfára látványosan oda-
szegezze magát, látványos mártíromságot 
színlelve a nézőközönség előtt. Nem! Jé-

zus még csak nem is arra buzdít, hogy az 
Ő keresztjét, hanem a SAJÁT keresztünket 
vegyük magunkra. Hiszen nem helyette-
síthetjük, ismételhetjük meg  Krisztus ke-
reszthalálát, mert az egyszer s mindenkor-
ra megtörtént. De az nagyon is követendő, 
amit Pál így fogalmaz meg „akik…Krisz-
tus Jézuséi, a testet megfeszítették szen-
vedélyeivel és kívánságaival együtt” Gal 
5,24. „A kereszt a sorsod… Ha ezt tudod, 
és ha ebben…mélységes értelmet…találsz, 
boldog ember leszel” (Müller Péter). A sa-
ját kereszt elhordozása bizony szembesít 
bennünket a meghalással, ami azonban a 
Krisztussal együtt megélhető ÚJ ÉLET kez-
detét jelenti. Mert győzelem ez, amely Jézus 
Krisztus ajándéka az őt követőknek: „Eze-
ket azért mondom nektek, hogy békessége-
tek legyen énbennem. A világon nyomorú-
ságotok van, de bízzatok: én legyőztem a 
világot” (Jn 16,33). Pál egyenesen diadal-
menetről szól: „hála legyen Istennek, aki 
a Krisztus ereje által mindenkor diadalra 
vezet bennünket, és ismeretének illatát ter-
jeszti általunk mindenütt.” (2Kor 2,14) Így 
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a győzelemre vezető diadalút természetes 
velejárója a saját keresztünk elhordozása, 
de örömre változó szomorúságok között 
(„ti szomorkodtok, de szomorúságotok 
örömre fordul”, Jn.16:20). Pál így vall erről 
a folyamatról: „Krisztussal együtt keresztre 
vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, 
hanem Krisztus él bennem; azt az életet 
pedig, amit most testben élek, az Isten Fiá-
ban való hitben élem, aki szeretett engem, 
és önmagát adta értem” (Gal 2,20). A saját 
kereszt felvétele tehát Jézus tanítása szerint 
nem a fizikai halált jelenti, sokkal inkább a 
Vele együtt való ÉLETET! Sőt, teljes, testi-
lelki átalakulást. Hiszen „ugyanarra a képre 
formálódunk át” (2Kor 3,18), azaz Krisztus 
képére, aki Isten valósággá lett képe, mert 
„a láthatatlan Isten képe.” (Kol 1,15) Ez pe-
dig ahhoz a csodás átformálódáshoz vezet, 
amikor hit által megszűnik bennünk a bűn 
diktatúrája, hiszen „ha a külső emberünk 
megromlik is, a belső emberünk mégis 

megújul napról napra.” (2Kor 4,16)
Párbeszédben vagyunk hát Istennel, 

amikor megszólít, és mi igyekszünk neki 
így vagy úgy valamilyen feleletet adni. 
Domján Edit életet simogató szavaival egy-
kor így énekelt: 

„Szólj nekem, ha bánat ér… Ne félj, én itt 
maradok veled, megfogom a kezed”. Isten 
ugyanezt teszi velünk emberközi kapcsolata-
inkban, de az ő vigyázó tekintete előtt, hogy 
általa életben maradhassunk. Mert miközben 
Jézus Krisztus által őt követjük, ne feledjük, ő 
kézenfogva vezet világos utakon.

„Ezért tehát a lankadt kezeket és a meg-
roskadt térdeket erősítsétek meg, és egye-
nes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne 
botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. 
Törekedjetek mindenki iránt a békességre 
és a szent életre, amely nélkül senki sem 
látja meg az Urat.” (Zsid 12,12-14)

Rácz László lelkipásztor

Isten kegyelméből idén is, 2022. augusz-
tus 1-5-ig megtarthattuk a gyermekhetet 
Domboson. Nehémiás életén keresztül 
Isten arra tanított, hogy neki van hatalma 
mindenkit megmenteni az ellenség kezé-
ből, és jó terve van velünk, amit véghez 
visz, ha mindig Őrá figyelünk.

Ötvenkét nap alatt elkészültek Jeruzsá-
lem falai és kapui, amiből mindenki meg-
értette, hogy ez csak az Úr segítségével me-
hetett végbe. A nép engedelmeskedett Isten 
útmutatásainak, és az ő áldásával minden 
akadályt leküzdve nagyon hamar felépít-
hették a főváros védő falait. A nép nagyon 
hálás volt, hogy Isten meghallgatta imádsá-
gaikat, és megvalósulhatott mindaz, amire 

nagy szükségük volt. Ezután még inkább 
meg akarták ismerni Istent, aki ennyire 
szeret mindenkit és ilyen hatalmas. Még 
többet figyeltek a Szentírásra, bűnbánatra 
jutottak, és lelkileg megerősödtek, hogy 
csak az Urat akarják szolgálni, az ő Igéjé-
nek engedelmeskednek mindenben, és a 
bűn útjára többé nem kívánnak térni, mert 
megértették a különbséget az áldás és az 
átok útja között.

A Bibliai történethez kapcsolódóan so-
kat énekeltünk, Aranymondást tanultunk, 
majd pedig játék következett. A nap végén 
pedig William Carey misszionárius törté-
netét vettük, aki cipészként elhívást kapott 
az Úrtól, hogy hirdesse az evangéliumot 

Gyermek Bibliai Hét Domboson 
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Indiában, amit az Úr áldásával végezhetett 
sok kihívás között, és máig ható gyümöl-
csei vannak szolgálatának. Istennek adunk 
hálát a magvetés lehetőségéért és áldásai-
ért, a testvérek segítségéért és az imádsá-
gokért, és hisszük, hogy aki elkezdte a jó 
munkáját a szívekben, teljességre is juttatja. 
Övé legyen mindenért a dicsőség!

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos 
a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az 
igazságban való nevelésre, hogy tökéletes 
legyen Isten embere, minden jó cselekedet-
re felkészített.” (2Timóteus 3,16-17.)

„Semmiért se aggódjatok, hanem imád-
ságban és könyörgésben mindenkor hála-
adással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; 
és Isten békessége, mely minden értelmet 
meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és 
gondolataitokat Krisztus Jézusban.” Filippi 
4,6-7. Jézus Krisztusnak adatott minden 
hatalom mennyen és földön, ő a világ Te-
remtője és Megváltója, a békesség fejedel-
me, és Ő kérte tőlünk, hogy ne aggodal-
maskodjunk, hanem helyette szüntelen 
imádkozzunk, és mindig keressük első 
helyen Isten országát és igazságát, és rá-
adásul minden egyéb megadatik nekünk. 

Példamutatással és ígéretekkel bátorít min-
ket erre, hogy minden terhet tegyünk Isten 
kezébe, mert mennyei Atyánknak gondja 
van ránk, és tudja, mire van szükségünk, 
mielőtt még kéréseinket elmondanánk 
neki. Aki gondot visel a madarakról és a 
mezei virágokról, hogyne viselne gondot 
rólunk is, akik sokkal értékesebbek va-
gyunk azoknál. Ő annyira szeret minket, 
hogy kész volt már akkor értünk adni egy-
szülött Fiát, amikor mi még tőle távol vol-
tunk. Vele együtt pedig mindent nekünk 
ajándékozott. A legnagyobb szükségünket 
betöltötte, kegyelméből az örök életet elké-
szítette számunkra, és mindemellett a földi 
életünkről is gondoskodik. Ez a szeretet azt 
munkálja ki a szívünkben, hogy minden 
körülmények között rábízzuk magunkat, 
és kéréseinket minden alkalommal hála-
adással mondjuk el neki. Ezzel kifejezzük 
bizalmunkat Őbenne, akinek minden le-
hetséges.

Ő ígéretei szerint betölti életünk szük-
ségleteit, és felszabadít minket arra, hogy 
sokkal fontosabb, örökkévaló értékeket te-
gyünk életünkben az első helyre, amelyek 
örökre megmaradnak. Aki Isten Szavára 
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figyel a legjobban, annak minden más is a 
helyére kerül az életében. Isten Igéje min-
den jót elvégez szívünkben. A félelmet és 
a lelki gyötrelmet felváltja az Isten minden 
értelmet meghaladó békessége. Krisztus ol-
talmában elrejtett életünk lehet így, és min-
den körülmények között boldogan, hittel 
vallhatjuk, hogy velünk az Isten.

Nincs olyan próbatétel, amiben ne lenne 
ott az Úr, nincs olyan teher, amit ne viselne 
ő is, és nincs olyan bánat, amiben ne osz-
tozna, mert minden pillanatban az ő gon-
doskodásában vagyunk, egy hajszál sem 
eshet le a fejünkről az ő akarata és tudta 
nélkül, hanem minden örök javunkat szol-
gálja. A békesség Istene ma is tud nekünk 
mindig minden körülmények között bé-
kességet adni, aminek gyümölcse az erő, a 

szeretet és a józanság. A Szentlélek felemeli 
szüntelen tekintetünket Jézusra, hogy soha 
el ne csüggedjünk, hanem mindig biza-
lommal forduljunk imádságban hozzá, aki 
hív mindenkit: „Jöjjetek énhozzám mind-
nyájan, akik meg vagytok fáradva és meg 
vagytok terhelve, és én megnyugvást adok 
nektek.” (Máté 11,28.) Az ő nevében és 
akarata szerint elmondott imádságok meg-
hallgatásra találnak, ezért előre hálát adha-
tunk és bízhatunk benne, hogy mindennel 
üdvösségünket munkálja. Áldott az, aki 
az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma 
(Jeremiás 17,7.), mert Isten megtölti szívét 
minden időben reménnyel és szeretettel, 
amivel szolgálhat szüntelen Isten dicsősé-
gére és embertársai javára.

Tárnok Tamás lelkipásztor

 „Izráel fiai pedig sóhajtoztak és kiáltoztak a 
szolgaság miatt, és a szolgaság miatti segély-
kiáltásuk feljutott Istenhez. Isten meghal-
lotta panaszkodásukat, és visszaemlékezett 
Isten a szövetségére, amelyet Ábrahámmal, 
Izsákkal és Jákóbbal kötött.” (2Móz2)
A Biblia első könyvében találjuk a fent em-
lített ígéretet:
„Az Úr ezt mondta Abrámnak: Menj el föl-
dedről, rokonságod közül és atyád házából 
arra a földre, amelyet mutatok neked!  
Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá 
teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom 
a téged áldókat, s megátkozom a téged gya-
lázókat. Általad nyer áldást a föld minden 
nemzetsége.” (1Móz12)

ISTEN mindig következetes, amit ígér, azt 
be is tartja! Azonban egy másik fontos üze-
nete is van a bevezető igének. ISTEN nem 
gyakran ígér a saját kezdeményezéséből ki-
folyólag, de annál gyakoribb a példa arra, 
hogy az imádságot meghallva teljesíti azt!

Így szól hozzánk Máté:
„Te pedig amikor imádkozol, menj be a bel-
ső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál 
Atyádhoz, aki rejtve van; a te Atyád pedig, 
aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz 
majd téged.” (Mt 6.6)
Pál apostol levelében találjuk az alábbi üze-
netet:
„szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát 
adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus 
által a ti javatokra.” (1Tessz. 5,17)

Az IMA ereje
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Napjainkban aggasztó események tör-
ténnek, szakemberek lehetségesnek tartják 
a civilizáció összeomlását is. Veszélyben 
van az emberek egészsége (COVID). Há-
ború zajlik Európában, ahol a világhatal-
mak feszülnek egymásnak, és sajnos az 
atomfegyver bevetése sem elképzelhetet-
len. Gazdaságilag összeomlás jelei látható-
ak, az infláció nagyon magas. 

Ilyen helyzetben csak abban bízhatunk, 
hogy mi, emberek, felismerjük végre, hogy 
segítségre van szükségünk. Olyan segít-
ségre, amely mindegyikőnk felett állótól 
érkezhet. 

A bibliai idézetek egyértelmű útmutatást 
adnak nekünk: közösen kell imádkoznunk, 
kérnünk Istent, hogy segítsen meg ben-
nünket ebben a nehéz helyzetben!

„Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki 
vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te 
neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a 
te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön 
is!” (Mt 6.9)

Potyók Áron főgondnok

Nagy vigasztalást jelent számunkra, hogy 
az Úr az övéit személyesen ismeri. Nem-
csak a megváltottak összességéről van szó 
egy adott országban vagy városban, hanem 
név szerint ismer téged és engem is. Min-
den emberért meghalt a kereszten, minden 
egyes ember értékes számara. Senki nem 
tűnhet el csak úgy a tömegben.

Életkor és a helyzet itt nem játszik szere-
pet. Lásd: Zsoltárok könyve 139 fejezetét. 
Egy személy megismerése többet jelent, 
mint azt tudni, hogy valaki létezik. A Bib-
liában ez egy személyes kapcsolatra mutat, 
és az Úr Jézussal való kapcsolatunk köl-
csönös. Ő ismeri mindazokat, akik Hozzá 
tartoznak - és ők is ismerik Őt. Azokhoz 
pedig, akik csak értelmükkel ismerik, de 
nincs személyes kapcsolatuk vele,  egyszer 
így fog szólni: / Sohasem ismertelek titeket, 
távozzatok tőlem, ti gonosztevők! / ( Máté 
7,23 ) Ez azt jelenti: Bár ti Úrnak szólította-
tok engem, de mint személyes Megváltót és 
életetek Urát nem fogadtatok el. Számotok-
ra nincs hely a dicsőségben.

Más oldalról nézve, csodálatos, ha el-
mondhatom, hogy én ismerem Őt: mint 
az én Megváltómat: mint Isten örökkévaló 
Fiát: mint tökéletes embert, aki segítségem 
a mindennapi életben: mint Isten Bárányát: 
mint örökkévaló Főpapot, aki közbenjár 
értem, és mint ennek a Földnek eljövendő 
Bíráját. 

Jut még eszembe más is? Bizonyára! 
Ahogyan te egy embert, akit szeretsz, 
szeretnél minél jobban megismerni, úgy 
olvasd a Bibliát azért, hogy minél jobban 
megismerd az Úr Jézust. A szívnek ez a fel-
ismerése erőt ad neked ahhoz, hogy a min-
dennapi hit életben megerősödj. És minél 
jobban megtanulod , kicsoda Ő, annál mé-
lyebb lesz a szereteted iránta, és bensősége-
sebb a hálaadásod. A Vele való közösség-
ben megismered a feladatokat is, amelyeket 
Ő ad neked, és örömmel teljesíted azokat.
„...akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tet-
teket visznek véghez.” (Dán 11, 32)

 (DH írásából ) 
Sok szeretettel: László Ilona presbiter

 Az Úr ismer téged!  
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Csiha Kálmán
Reformáció  

Nem ember tette. Ő akarta.
S bár sáros ősz volt, bús, hideg.
A lombhullató zivatarba
Lángra gyúltak kihűlt szívek.

Nem ember tette: Ő akarta.
S bár minden összeesküdött,
Megállt e nép a zivatarban,
A kín, a könny, s a vér között.

Négy évszázadnak minden átka
Hiába támadt rája itt,
Gályarabok, mártírok útján
Zenélve áradt, nőtt a hit.

Össze akarta törni százszor,
Róma, s a földi hatalom.
Pergő véréből rózsa nyílott
A sáros, őszi avaron.

Hulló könnyekből gyöngyvirág lett
S hóvirágok a sóhajok:
Itt tavasz árad! S a kapott seb
Dalol, zenél és nem sajog.

Nem ember tette: Ő akarta.
És akarata állni fog.
A lombhullató zivatarba
Jöhetnek gyilkos századok.

Ha szertehull és vész is minden
A bíbor, rongyos fák alatt,
Megáll e nép itt, sárban, őszben,
Lombhullatásban megmarad!

Hallod, hogy döng a várkapu
Ott messze? Wittenberg falán?
Mélyen kondul, hogy véle szinte
Szívünk is dönt és fáj talán.

A csillagok kiolthatják,
Megdemedhet a nyári táj,
Megfojthatnak minden tavaszt,
De ezt a hitet soha már!
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A határokon átívelő szeptemberi hit-
mélyítő alkalmak az okkultizmusról, mint 
korunk és világunk nagyon ártalmas és 
veszélyes jelenségéről szólt. Az alapigét, az 
5Mózes 18, 10-12 mindhárom napon felol-
vasták, hogy jól véssük az eszünkbe:

„Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy 
leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázs-
lást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy 
igéző. Ne legyen átokmondó, se szellem-
idéző, se jövendőmondó, se halottaktól tu-
dakozódó. Mert utálatos az ÚR előtt mind-
az, aki ilyet cselekszik.”

Isten már akkor figyelmeztette és óvta 
népét a varázslás bűnétől (okkult dolgok = 
titkos, rejtett dolgokkal való foglalatosság), 
mielőtt bementek az ígéret földjére. Ez az 
Ige azóta is, ma is figyelmeztetés minden 
ember számára, hiszen aki ilyen dolgokat 
tesz, az annak a szellemvilágnak a hatás-
körébe kerül, amelynek a fővezére az az 
Istennel szembeszegülő, bukott angyal, „a 
hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördög-
nek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az 
egész földkerekséget.” (Jel 12, 9)

Szükséges volt, hogy ez a téma napirend-
re kerüljön, hiszen napjainkban egyre erő-
teljesebben vannak jelen ezek az okkult je-
lenségek, és az emberek, akik ezekben részt 
vesznek, sok esetben borzalmas szenve-

déseken mennek keresztül, nem is tudják, 
hogy szorongásaik, félelmeik, gyötrődéseik 
oka az, hogy megnyitották a lelkük ajtaját a 
démonok világa előtt.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten, 
aki teremtette a földet, a világmindenséget, 
és benne minden mennyei és földi élőlényt, 
felette áll a Sátán és serege hatalmának, hi-
szen ezek is Isten teremtményei. Az ő lá-
zadásuk következménye, hogy levettettek 
a földre, és mint láthatatlan lények vannak 
jelen a világban. Jézus kereszthalálával és 
feltámadásával legyőzte a Sátánt, de még 
a végső ítéletet nem hajtotta végre. Ezért 
a Sátán, bár meg van kötözve, és tudja, 
hogy kevés ideje van hátra, utolsó erejével 
mindent megtesz, hogy kárt okozzon az 
embernek, hogy romboljon, szétdobáljon, 
pusztítson, hogy Istentől elválassza őt. Még 
van hatalma, hogy uralma alá hajtsa azokat 
a lelkeket, akik csak egyszerű kíváncsis-
kodásból „bekukucskálnak” az ő világába, 
vagy teljesen alárendelik magukat, mert 
engednek a csábításának, például amikor 
az eljövendő felől érdeklődnek – jóslás, 
horoszkóp, halottakkal való beszélgetés 
stb. által. A „lekopogás”-tól és a csecsemő 
kezére kötött piros fonáltól kezdve az asz-
taltáncoltatáson, jógázáson, keleti sportok 
űzésén, csontkovács, természetgyógyászat 
bizonyos válfajai, homeopátia igénybevéte-
lén keresztül a szellemidézésig, a reikiig, az 
alkohol- és drogfüggőségig, a játékszenve-
délyig – mind, mind a démonvilággal köti 
össze az embert. 

Sokan keresik fel az orvosokat, hogy va-
lami nyugtalanító van az életükben: nyug-
talanság, álmatlanság, rémálmok, rosszul-
létek, szorongás, depresszió, különböző 
testi fájdalmak, de alapos kivizsgálásuk 
során sem találják meg a kiváltó okokat. 
Mennek pszichiáterekhez, akik maguk is 

Az okkultizmusról
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okkult praktikákkal rövid javulást produ-
kálnak, de utána még nagyobb lesz a baj. 

Csak azoknak van szabadulásuk, akik az 
Úr Jézushoz mennek segítségért! „Ha tehát 
a Fiú megszabadít titeket, valóban szaba-
dok lesztek.”(Jn 8, 36)

Két bizonyságtétel hangzott el olyan sze-
mélyektől, akik nagyon mélyen benne vol-
tak ilyen okkult dolgokban – nem is egyben, 
és már nem csak a maguk állapota romlott, 
hanem a körülöttük élő családtagjaiké is. 
Hála az Úrnak, hogy ők is Jézusnál kerestek 
szabadulást és végleg megszabadultak!

Minderről azok a lelkigondozók tettek 
tanúbizonyságot, akik ezeknek az esemé-
nyeknek a résztvevőinek segítenek: 

Végh Tamás nyugalmazott lelkipásztor, 
Sebestyén Júlia fóti lelkész, Varga Róbert 
nagykovácsi lelkipásztor.

„Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az 
ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az 
Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az 
ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi 
harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem 
erők és hatalmak ellen, a sötétség világának 
urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a 
mennyei magasságban vannak. Éppen ezért 
vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellen-
állhassatok a gonosz napon, és mindent le-
küzdve megállhassatok.” (Ef 6,10-13) 

Szegedi Kálmánné     

Felújítás
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Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint meg van írva: 
„Az igaz ember pedig hitből fog élni.” (Pál levele a rómaiakhoz 1,17)

GYERMEKOLDAL

Bizonyára sokszor hallottad, hogy az ok-
tóber a reformáció hónapja. Miért? Azért, 
mert 1517. október 31-én egy Luther Már-
ton nevű Ágoston rendi szerzetes kiszö-
gezte 95 tételét, a wittenbergi vártemplom 
kapujára. Miért tette ezt? Mert bántotta, 
hogy az írástudatlan embereknek pénzért 
búcsúcédulákat árultak, ami egy” igazolás” 
volt az örök élet megszerzéséről.Hiszen ezt 
már te is tudod, hogy az üdvösség egyedül 
Jézus Krisztus áldozata által nyerhető el. 
Luther 95 tételével is erre utal: „az egyház 
igazi kincse Jézus Krisztus.”

REFORMÁCIÓS KINCSEINK 
ÉS A REFORMÁTUS CÍMER

A QR kód segítségével 
elolvashatod 

Luther Márton 
95 

vitaindító tételét!
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A mi református címerünk 
középpontjában is a bárány áll, ami Jézus Krisztust jelképezi.

BÁRÁNY - „Íme, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét.” (János evangéliuma 1,29)
Jézus lett az áldozati bárány a mi bűneinkért. A bárány lépeget, ami Krisztus követésére 
utal. Jézus megy elől, vezet minket, mi pedig követjük őt hűségesen életünk útján. Te már 
követed őt?

IMÁDSÁG: Úr Jézus! Hálás vagyok, mert szelíd bárányként szenvedtél a világ bűnei mi-
att, értem és miattam is. Kérlek, bocsájtsd meg az én bűneimet és adj nekem is szelídséget, 
türelmet! Ámen.

KÉT KÖNYV: Ószövetség és Újszövetség
„Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.” (Zsoltárok könyve 119,11)
A bárány lábai alatt két nyitott könyvet láthatsz, ami az Ószövetségre és az Újszövetségre 
utal. A Biblia az a könyv, amelyben Isten szavát olvashatod. Olvasd minden nap Isten 
Igéjét!

IMÁDSÁG: Istenem! Köszönöm, hogy hozzám is szólsz a Biblián keresztül. Segíts, hogy 
örömmel hallgassam, megértsem és szívembe véssem a Te beszédedet! Ámen.

ZÁSZLÓ - „Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust és szíveddel hiszed, hogy Isten feltá-
masztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.” (Pál levele a rómaiakhoz 10,9)
Az aranyrúdon függő zászló a helvét hitvallás jelképe. Ebben írták le elődeink a reformá-
ció idején, mit hiszünk mi, reformátusok.

IMÁDSÁG: Uram! Köszönöm, hogy én is hallhattam rólad azoktól, akik beszéltek nekem 
a hitükről. Segíts, hogy hűséges maradjak hozzád és adj bátorságot, hogy én is megvall-
hassam a hitemet! Ámen.

www.titus.hu
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PÁLMA - „Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libanoni cédrus. Az ÚR 
házában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvarain. Öregkorban is sarjat hajtanak, 
dús lombúak és zöldek maradnak, és hirdetik: Igaz az ÚR, kősziklám ő, akiben nincs ál-
nokság!” Középen egy pálmafát láthatsz.  A pálmafa egy szilárd, nagy ellenálló képesség-
gel rendelkező fafajta, erősen áll, mint sivatagban az oázis. A történelem során sok vihar 
dúlt az egyházon kívül és belül, túlélt sok vihart és sok-sok hívő ember védelmet talált 
Isten családjában.

IMÁDSÁG: Mennyei Édesatyám! Köszönöm, hogy nekem is életet adtál. Kérlek, adj ne-
kem erőt és vidámságot ma is, hogy virulhassak, mint az életerős pálmafa! Ámen.

FŐNIXMADÁR – „Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is meg-
botlanak. De, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, fut-
nak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.”  (Ézsaiás könyve 40,30-31)
A főnixmadár csak legendákban létező madár, aki hamvaiból mindig újra és újra meg 
tudott születni. Minden nehézségből ki tud menteni téged az Úr és újat tud kezdeni veled! 
Ezt ne felejtsd el!

IMÁDSÁG: Istenem! Köszönöm, hogy Te mindig velem vagy, akkor is, amikor bajban 
vagyok vagy elfáradok. Köszönöm, hogy a Te szereteted nemcsak egész földi életünkre 
szól, hanem örök életet is készítesz a benned hívőknek. Ámen.

NAP - „Mert nap és pajzs az ÚR, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg 
javait az ÚR azoktól, akik feddhetetlenül élnek. Seregek Ura, boldog az az ember, aki ben-
ned bízik!” (Zsoltárok 84,12-13)
A Nap az erő és az élet jelképe. Milyen súlyos következményei lennének annak, ha soha 
nem sütne ki a Nap. Isten kegyelme, szeretete nélkül is örök sötétségben élnénk. Milyen 
jó, hogy bízhatunk mi is abban az Úrban, aki a legerősebb a világon.

IMÁDSÁG: Hatalmas Istenem! Csodálatos a te erőd, amely mindennél nagyobb. Köszö-
nöm, hogy engem is éltetsz és vigyázol rám minden nap. Boldog vagyok, hogy benned 
bízhatok! Ámen.

IGE - „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Pál levele a rómaiakhoz 8,31)
A címer alá a reformáció bibliai igéje került: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Róma 
8, 31) Tanuld meg ezt a bibliai Igét kívülről! 

IMÁDSÁG: Mindenható Uram! Köszönöm, hogy ígéreted szerint mindig velem vagy, és 
kezedben tartod életemet és népem életét is. Kérlek, vigyázz ránk, add nekünk áldásodat! 
Ámen.

Erről az internetes oldalról letöltheted a Magyar Református Egyház címerét! 
Töltsd le, színezd ki és hozd el magaddal vasárnap!

http:// regi.reformatus.hu/letöltesek/379/
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Színezd majd vágd ki az alábbi puzzlet! Jó játékot!

Áldott Reformáció ünnepet! 
Szeretettel: - LHJ-
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Tanévnyitó képekben
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Szeptember közepén Isten ismét megen-
gedte hogy presbiterek, gyülekezeti tagok 
együtt tölthettünk egy hétvégét, ezúton 
Piliscsabán. A lelki feltöltődésünket áhíta-
tok, beszélgetések, egyéni és közös elcsen-
desedések, vasárnap a helyi gyülekezetben 
elhangzó igehirdetés biztosította, míg a 
testi feltöltődésünket a közös étkezések és 
a kilátóhoz tett túra szolgálta.

Szinte minden ember keresi az elcsende-
sedést, a nyugalmat. A média, a szórako-
zóhelyek folyamatosan kínálják a lehető-
ségeket a kikapcsolódás ezernyi ígéretével. 
Mindaddig, míg valakinek sikeres az élete, 
elkerülik a bajok, békességben van Isten-
nel, de ha elmaradnak a sikerek, akkor csa-
lódottan félreállítják Őt. 

Az Úrnál lecsendesedő embernek belső 
békessége van, mert tudja, hogy a legna-
gyobb bűnre is van bocsánat, rá mindig 
számíthat és erőt kap a nehéz időkben.

Sok ember elégedetlen a sorsával. Éle-
tünk egy-egy hibája, bűne elviselhetetlen 
teherrel nehezedik ránk és sokszor furdal 
a lelkiismeret elmulasztott dolgainkért. Az 
emberi kapcsolataink is nagyban befolyá-
solják közérzetünket. Elkerülhetetlenül 

adunk-kapunk sebeket és a „békés egymás 
mellett élés” sokszor nem gondmentes.  
Háborgó lélekkel nem lehet az Urat várni. 
Szükség van türelemre, amely a belső bé-
kesség egyik fontos jele. Rohanó világunk-
ban versenyt futva az idővel, sokszor lema-
radva, vagy elkésve fontos eseményekről, 
kiűzzük Istent az életünkből, netán kárba ve-
szett időnek tekintjük a Vele töltött időt. Sok-
szor vagyunk hasonlóak a gyermekekhez: 
kell valami, de azonnal! A türelemhez alázat 
is kell, mert a várakozással az ember kiszol-
gáltatottnak érzi magát, tart az ismeretlentől, 
a bizonytalantól. A várakozáshoz szükség 
van bizalomra is., arra a bizonyosságra, hogy 
aki megígérte, hogy visszajön, bizonyosan 
megérkezik, nem hiába várjuk Őt! 
„…Őt nem hiába várod, betér hozzád, meg-
áld…” (RÉ.312.)

Kívánom minden Testvérnek, hogy ne 
csupán egy hétvégére, vagy az istentiszte-
let erejéig tudjunk elcsendesedni, hanem 
találjuk meg minden napon annak idejét, 
lehetőségét, mikor valóban az Úrra tudunk 
figyelni.

Vécseiné Dóka Melinda presbiter

Csendes hétvége
„Csillapodjál le az Úrban és várjad Őt…” (Zsolt.37,7)



Könyvajánló

Zsindelyné Tüdős Klára egyik könyvében azt olvastam, hogy 
Isten talán azért teremtette a pókokat, hogy emlékeztesse a 
háziasszonyokat arra, hogy ideje a takarításnak.  Tüdős Klára 
Debrecenben született, 1895-ben. A nagypapája Tüdős János, 
aki a Debreceni Kollégium tanára és igazgatója volt. Klára a 
Dóczyban tanult és több nyugati és keleti országban is meg-
fordult ösztöndíjasként. A budapesti Iparművészeti Főiskola 
néprajz szakon végzett és életpályája ez időben a színház felé 
vezetett és rendezőnek készült. Ő volt az első magyar filmren-
dezőnő. Az Operaházjelmez tárának és műhelyének és saját 
divatszalonjának vezetője, ahol népi vonalú és díszítésű ruháit 
árusította, melyeknek külföldön is nagy sikere lett. Megnyitja a 
Győrffy kollégiumot, ahol tehetséges parasztgyerekek oktatását 
vállalja. A Magyar Református Nőszövetség elnökének választ-

ják, ahol széleskörű mentőakcióba kezd. Saját otthonában is menekültszállást rendez be…
és folytathatnám, de ízelítőnek legyen elég ennyi. Szeretettel ajánlom könyveit melyeknek 
címe: „Isten markában” és a „Csizma az asztalon”. 
Tovább szőve Klára néni gondolatait, talán a rozsda, a moly, a szú, a penész is azért van-
nak, hogy időnként helyrehozzuk, megújítsuk a környezetünkben lévő használati tárgya-
kat. Ezúton szeretnék hálát adni Istennek, aki mindig kirendeli az imádkozó testvéreket, 
a segítőket, szolgálókat! Így újultak meg idén a gyülekezeti hirdetőtáblák Major Balázs 
munkája nyomán, a játszótéri elemek egy nagyon kedves, lelkes ifjú titán kitartó festésé-
vel, aki több, mint 20 órán keresztül csak festett és festett, mígnem egy szép színes világ 

tárult elénk. A gyerekek már a nyári tábor ideje alatt bir-
tokba is vehették egy szép új fészekhintával együtt. Köszön-
jük szépen a felajánlást! A trambulin később érkezett, de a 
nyár utolsó hónapját és az ősz beköszöntét, már ugrándozva 
várták a gyerekek. Nincs még vége a sornak, a kerítés is új 
köntösben várja már a telet, de a Gyülekezeti Ház ajtaja és 
ablakai is új festékréteggel felvértezve fogadják a zord időket.  
Megtisztult a garázs és szerszámos fala is. Mindez Meszesán 
László, gyülekezetünk karbantartójának szorgos munkája 
nyomán. Isten áldja meg a kertészkedésben nagy feladatot 
vállaló testvéreket is és mindenki szorgalmas szolgálatát!

Szeretettel: -LHJ-

„Most azért, Istenünk, hálát adunk neked, és dicsérjük a te fenséges nevedet. 
Mert ki vagyok én, és mi az én népem, honnan volt erőnk ennyit adakozni? 

Bizony, tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit a te kezedből kaptunk!”
 Krónikák első könyve 29, 13-14



A keresztség sákramentumában részesültek
Bíró Mira, Kertész Kristóf, Kertész Noémi, Wolf Noémi Zoé, Budai László András, 

Karacs Levente, Várdai László, Márton Hanga Mira, Tóth Jázmin, Nagy Levente Martin, 
Alföldi Flóra, Alföldi Áron, Bodor-Sohajda Anna Veszta, Szász Kata Luca és Kellerman Blanka.

Isten áldja meg hitbeli növekedését!

Házasságkötésükre Isten áldását kérték 
Ádány Sándor és Hévizi Katalin, Buzás József és Gál Irma Ibolya, Csige Imre és Veres Róza.

Áldásokban gazdag családi életet kívánunk!

A vigasztalás Igéjét hirdettük
Papp Józsefné Berezi Ilona (83), Zsom Jánosné Nagy Margit (75), 

Bódi Béla Árpádné Kiss Erzsébet (84), Bartha Lászlóné Komlósi Margit (81) 
és Arany Sándor Ferencné Mezei Katalin (72)

elhunyt testvérünk ravatalánál.
A feltámadás és örök élet bizonyosságával kívánunk vigasztalást!

Anyakönyvi adatok
(2022. augusztus 10. - 2022. október 25.)

Missziói út
Zimányi József nyugdíjas lelkipásztor október 27-én 

indul Izraelbe, hogy a keresztyén gyülekezeteket 
végig látogassa, és bátorítsa őket az Úr Jézus 

örömhírének hirdetésére. Egy misszionáriusnál lesz 
a szállása, és egy helyi keresztyén vezetésével járják 

be az országot a feleségével és egy tolmáccsal. 
Hordozzuk imádságban őket is.

Bizonyságtétel
A reformáció hetében vagyunk, és Isten kegyelméből újra felelevenednek előttünk 

azok a bizonyságtételek, amelyeket Isten Luther Mártonban, 
a reformátorokban és hitvalló elődeink életében végzett. 

A személyes bizonyságtételek által nagyon sokat lehet épülni, növekedni és erősödni. 
 Isten munkálkodik a Csapókertben is! Hiszem, hogy a gyülekezetünkben is 

sokan vagyunk, akik átéltük a személyes reformációt, a megtérés és újjászületés 
csodáját! Jó lenne hallani, olvasni ezeket a bizonyságtételeket!

 Ha valakit Isten arra indít, hogy ossza meg az életének ezt a legfontosabb 
döntését, örömmel fogadjuk. Minden bizonnyal lehet alkalom arra, 

hogy élőszóban is meghallgassuk, és arra is, hogy elolvashassuk. 
A személyes bizonyságtétel megfogalmazásában 3 gondolat mentén érdemes haladni: 

1. milyen volt az életem amig Jézust nem ismertem; 
2. hogyan találkoztam Vele és fogadtam el az Ő megváltó kegyelmét; 

3. milyen lett az életem a Vele való élő közösségben? 
(A leírt bizonyságtételeket hálás szívvel fogadjuk a Lelkészi Hivatalban, 

vagy a refcsapokert@gmail.com e-mail címen.
 Reformálódjunk és erősödjünk egymás hite 

és személyes lelki megtapasztalásai által!
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Vasárnap 9.30-tól imaközösség az istentisztelet áldásáért a gyülekezeti házban
  9.45-től énektanítás a templomban
  10.00 órától istentisztelet a templomban
  Az istentisztelettel párhuzamosan vasárnapi óvoda és iskola
  15.00 órától istentisztelet Domboson
  17.30 órától imaóra a gyülekezeti házban

Kedd  17.30 órától bibliaóra

Szerda 10.00-tól Baba-mama kör
  10.30-tól bibliaóra az Idősek Napközi Otthonában
  15.00 órától bibliaóra Domboson
  17.30 órától minden hónap első szerda estéjén presbiteri bibliaóra

Csütörtök 9.00 órától Tevékeny Kezek Szeretetkör – Kertészkedés
  14.00 órától Tevékeny Kezek Szeretetkör – Csigakészítés
  17.00 órától Énekkari próba
  18.00 órától kéthetente felnőttként konfirmáltak bibliaköre

Péntek 16.00 Konfirmációi előkészítő gyermekeknek
  17.00 órától ifjúsági alkalom

Szombat  15.00 órától minden hónap második szombatján Férfi Bibliakör
  15.00 órától minden hónap harmadik szombatján Női Bibliakör

ÁLLANDÓ gyülekezeti alkalmaink

Családi nap

2020 tavaszán indult el dr. Then Simon és felesége Gáborjáni Sza-
bó Fruzsina gyermekeikkel Peruba indiánok közé szolgálni a Jézus 
Krisztus általi szabadulás és reménység örömhírével. 
Első látogatójuk egy korábbi gyülekezeti tagunk volt. Decemberben 
tudnak először haza jönni, és beszámolnak evangéliumi szolgála-
tukról a mi gyülekezetünkben is. 
Szeretettel várunk mindenkit erre a családi napra is december 18-
án, vasárnap 10-15-ig.


