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„...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel 

igazodjatok egymáshoz.” 
1Kor. 1,10 

ÖSSZHANG  

A Rákoscsabai Református Egyházközség lapja 

"Az imádság megtartása a királyi üdvösség legnagyobb járuléka, ezért a királyi méltóság kilencedik 

regulájában pendül meg. A folytonos imádkozás: a bűnöktől megtisztulás és feloldozás. Te pedig fiam, 

valahányszor Isten templomához járulsz, hogy Istent imádd, Salamonnal, a király fiával, magad is király 

lévén, mindig mondjad: "Küldd le Uram, a bölcsességet szent egedből, dicsőséged trónjáról, hogy 

munkámban velem legyen és segítsen, és így felismerjem, mi kedves a szemedben [minden időben]." És 

ismét: "Uram, Atyám, életemnek Istene, ne hagyj engem álnok gondolatban, az én szemeimnek ne adj 

kevélységet és a gonosz kívánságot távoztasd el tőlem, Uram. Vedd el tőlem a testnek kívánságait, és a 

tisztátalan és esztelen léleknek ne adj engem, Uram." Ezzel az imádsággal fohászkodtak hát a régi királyok, 

te is ugyanezzel fohászkodj... Imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, 

megajándékozzon az erények összességének segedelmével, s így legyőzhesd látható és láthatatlan 

ellenségeidet. Hogy valamennyi alattvalóddal együtt gondtalanul, ellenséges támadásoktól nem háborgatva, 

békében végezhesd életed pályáját." 

Szent István király intelmeiből: IX. fejezetből: az imádkozásról 



Pecznyík Pál: 

 

 Jézus itt van! 

 

Jézus itt van, jó Vele, 

szívem hálával tele. 

Van üdvöm, új életem,  

kell – e, ennél több nekem? 

Bűn rabságból kiemelt,  

szívem: Lelkével betelt.  

Melyben most már Ő az Úr, 

hárfán, Róla zeng a húr.  

Őt dicséri háladal, 

szavam: hálát Róla vall. 

Megmenthesse lelkemet, 

értem is, keresztre ment! 

Kívül, a város falán,  

szenvedett a Golgotán! 

Tudta: csak halálon át, 

győzheti le, a halált.  

Győzött: sátán s bűn felett,  

sírból új életre kelt! 

Üres sírja hirdeti,  

halál sem árthat Neki.  

Testben most a mennybe fenn,  

Lelke: köztünk van jelen.  

Higgyétek el, emberek,  

Jézus itt van köztetek.  

Hívjátok be még ma, Őt,  

lélekmentő drága Főt! 

Hazátok lesz menny hona,  

nem bánjátok meg, soha! 

 

Celldömölk 

2016. VIII. 16. 

 

  

Hamar István:  

ISTEN HÁZÁBAN   

  
Szól a harang a toronyban, 
Gyertek fiúk, lányok! 
Az imádság hajlékában 
Vár az Isten rátok. 
  
Ez a szép ház az Úr háza, 
Isten itt a Gazda; 
E szent napon ajándékát 
Bőven osztogatja. 
  
Erőt ad a megfáradtnak, 
Nyugtalannak békét, 
Sötétségben gyújtogatja 
Szent igéje fényét. 
  
Ünnep van ma, szól a 
harang, 
Vár az Isten rátok, 
Imádsággal énekszóval 
Őt magasztaljátok! 

 

Mihail J. Lermontov: 

 Imádság 
 
Ha sorsom néha megtapos 
s bú fogja szívem át, 
elmondok egy csodálatos 
igéjű mély imát. 
 
Megnyugtató, áldott varázs 
árad belőle rám, 
s gyógyít a szent vigasztalás, 
míg mondogatja szám. 
 
S egyszerre nem fáj semmi sem, 
gond és bú nem sebez, 
sírok, hiszek s nehéz szívem 
oly könnyű, könnyű lesz. 
 

fordította: Áprily Lajos 
 



 

Gyenesdiás női csendeshét 
2017. június 28 – július 2 

 

Nagy volt a nyüzsgés július 28-án reggel a 

parókia udvarán. Izgalommal vártuk a buszt, 

amelyet egy kedves testvérünk, Ugray Kati, 

ajánlott fel számunkra. Hű, de jó – nem kell 

senkinek sem vonatozni! 8 óra 30 perckor 

mind a 25-en kényelmesen elhelyezkedtünk. 

Indulás! Egyszercsak, kb. az utunk 

negyedrészét megtéve arra lettünk 

figyelmesek, hogy egyre lassabban megyünk, 

aztán csak szinte lépésben, majd megállt a 

buszunk. Mi történt? A vezető szomorúan 

állapította meg, hogy sajnos ezzel a busszal 

bizony nem mehetünk tovább. Várnunk kell, 

amíg egy másik buszt szerveznek és 

ideküldik. (ezúton is köszönjük Ugray 

Katinak, a gyors intézkedést és a segítséget!) 

Mi pedig vártunk és nem estünk kétségbe! 

Úgy döntöttünk, hogy addig énekelni fogunk. 

Rázendítettünk: „Jézus, a mi oltalmunk, 

erősségünk…” Még sok dalt elénekeltünk, 

később lejöttünk a buszról és az út mellett 

sétáltunk, kis csoportokban beszélgettünk. 

Egyáltalán nem voltunk megijedve, nem 

idegeskedett senki, hiszen tudtuk, hogy az ÚR 

már elkészítette számunkra a legjobbat. 

Örültünk egymásnak és annak, hogy így 

együtt lehetünk idősek, fiatalok. Idős 

testvéreinken sem látszott fáradság. Senki 

sem elégedetlenkedett, pedig a nyári hőségben 

az óra lassan a delet mutatta. Vizünk és egy 

kis útravaló sütink is volt, egymást 

kínálgattuk. Aztán megérkezett a másik busz, 

ettől kezdve szépen, rendben ment minden. 

Ismét énekelve érkeztünk az utunk végére, a 

Kapernaum evangélikus üdülőbe. Finom 

ebéddel vártak bennünket, ami most még 

jobban esett. Egyébként minden nap nagyon 

változatos, nagyon jóízű ételeket ehettünk. 

Ebéd után kényelmesen elhelyezkedtünk kis 

szobáinkban kettesével, hármasával. Már az 

első este elkezdtük csendeshetünk 

mindennapi üzenetét. Előadónk Katona Eszter 

volt. Jónás történetét hozta. Bár a történet 

nem volt ismeretlen előttünk, mégis – nem is 

gondoltuk, hogy a héten mennyi – mennyi új 

üzenetet tartogat a számunkra belőle, az ÚR.  

Az első este még arra sem számítottunk, hogy 

olyan sokszor magunkra ismerhetünk Jónás 

gondolkodásán, viselkedésén, az Úrral való 

kapcsolatán keresztül. Bizony, szíven ütött, 

amikor magamra ismertem egy-egy jelenet 

kapcsán. De’ sokszor mentem a „magam feje” 

és persze abból semmi jó nem származott. 

Vagy: másképpen láttam, ítéltem meg 

embereket. Jónásnak megvolt a maga terve. Ő 

nem Ninivébe, hanem Tarsisba akart menni, 

csakhogy Istennek is megvolt a terve Jónás 

prófétával! (És terve van velünk is, az 

életünkkel, a felebarátainkkal is.) Jónás talán 

azt gondolta, hogy elbújva, álomba 

menekülve túljutott az ÚR hatósugarán. Hát 

nagyot tévedett! 

Ott a hajó aljában megbújva közelebb volt 

Istenhez, mint valaha. Engedetlen volt, de az 

ÚR nem mondott le róla. Ugye tudjuk mi is, 

hogy az engedetlenséget, a bűnt nem lehet 

kialudni, az ÚR elől nem lehet elbújni! Sokat 

beszélgettünk arról, hogy milyen kérdések 

merültek fel bennünk Jónás próféta történetén 

keresztül. Van úgy, hogy el akarok bújni az 

ÚR elől? Helyemen vagyok-e? Vártuk a 

választ Urunktól, ő pedig dolgozott a 

szívünkben. Engedelmes vagyok? Azt teszem, 

amivel ő bízott meg, vagy megyek a saját 

fejem után?! Megijedek, amivel megbíz? 

Hívő ember létemre elbújok és alszom, mint 

Jónás a hajó aljában? Imádkozom-e?  



Amikor jött a vihar, a hajón mindenki 

imádkozott – ki-ki a maga istenéhez, kivéve 

Jónást! Ő aludt! Az Isten embere aludt! 

Borzasztó dolog, amikor a hívő ember altatja 

magát. Ébredj Jónás! Ébredjünk hívő 

emberek! Mert, ha nem, akkor elnyel minket a 

világ! Így zártuk a csütörtöki alkalmunkat. 

Délután, a jó időben lehetőségünk volt sétálni, 

strandolni, fagyizni. Séta közben is vissza-

visszatértünk a délelőtt hallottakra. Vacsora 

után esti áhítat, majd szorgalmasan 

gyakoroltuk a már „slágerré” vált énekünket: 

„Jézus, a mi oltalmunk…” Elterveztük, hogy 

hazafelé jövet, vasárnap Keszthelyen a 

templomban, az istentisztelet előtt el fogjuk 

énekelni ezt az éneket és még egy másikat is. 

Csütörtök estére megérkezett még két 

nőtestvérünk, na és egy „férfi” Ródé Magdi 

kisfia, Barni.  

Egészen késő este keresztyén filmet nézhetett 

az, aki nem fáradt még el. De akinek sétálni 

volt kedve, az gyönyörködhetett a 

csillagokban. Olyan jó volt hálával újra meg 

újra rácsodálkozni Isten szépségére a 

természetben. A levegő, a szél, a napfény, a 

felhők – este a csillagok mind-mind erről 

beszéltek. 

Reggelenként madarak éneklése ébredtünk. 

Gyerünk tornázni! Frissen, vidáman 

fiatalosan! Pásztor Saci gondoskodott róla, 

hogy megmozgassuk minden izmunkat. Néha 

recseget-ropogott, de nagyon jólesett. (Persze 

a fiatalok jobban bírták.) Ezek után finom 

reggeli várt minket. Az étkezésekhez úgy 

foglaltuk el a helyünket, hogy minden nap 

más-más testvér mellé ültünk. Így alkalmunk 

volt még jobban megismerni egymást, kicsit 

többet beszélgetni. 

Mielőtt a következő délelőtti áhítatunk 

elkezdődött volna, gyakoroltuk az énekeket, 

de most már gitár kísérettel. Czapp Kriszti 

gitározott és úgy gondoltuk, hogy ketten 

szólót is fognak énekelni (Kriszti, Saci). 

Vasárnap aztán megint ráhangolódtunk Jónás 

történetére. Észrevettük, hogy mennyi 

összefüggést fedezhettünk fel az énekek, az 

esti áhítatok és Jónás történetén keresztül az 

ÚR üzeneteiből. (Esti áhítatok: Apcsel. 23; 

Ézsaiás 26; Jób) Emberi mélység, félelmek, 

lelki zűrzavar, csalódások… Van-e kiút? Még 

az esti filmek is erről szóltak. Van-e kiút? 

VAN! 

Jónás csak a hajóból esett ki, de nem az ÚR 

kezéből. Tudjuk, ugye, hogy nincs olyan 

mélység, amelyből az ÚR Jézus ki ne tudna 

menteni bennünket. Örömhír: VAN KIÚT. 

Hiszen Jézus Krisztus az ÚT MAGA. Ő AZ 

ÉLET, ÉS Ő „kiemeli életünket” – ahogyan 

Jónás is megmondta, amikor belátta bűnét, 

engedetlenségét. Amíg ezt nem látta, addig 

haragudott Istenre. De a kegyelmes Isten nem 

küldte el, hanem újra szóba állt vele. Igazunk 

van-e testvérem, amikor haragszunk Istenre?! 

„Igazad van-e, hogy haragszol?” Ezt kérdezi 

tőlem és tőled is testvérem. Ahogyan Jónást 

sem küldte el, ugyanúgy nem küld el minket 

sem, szóba áll velünk, hogy helyreálljon a 

kapcsolat közöttünk. Az ő megbocsátó 

kegyelme teljes és tökéletes. Az ő egyszülött 

Fiát adta benne! Őbenne van a mi 

kegyelmünk, hit által. 

Mindenki kapott egy „csendesheti” igét, az 

ÚR ezen keresztül is szólt hozzánk. Az én 

igém: „Ami embereknél lehetetlen, lehetséges 

Istennél.” Luk. 18,27 Ámen. Vasárnap a 

keszthelyi istentisztelet után lassan hazafelé 

indultunk… 

Hazaértünk és mindannyiunk szívében ott 

dolgozott az ige: Kapcsolat az Úrral, 

engedelmesség, szeretet, alázat, bizalom, 

bátorság! Hiszen: „Jézus, a mi oltalmunk, 

erősségünk, ha ránk szakad minden baj, mégse 

félünk…”! 

Szilasi Tamásné, Irén

 

  



 

Idén az Egyházközséghez tartozó hittanos 

gyerekekkel, fiatalokkal Gyenesdiáson 

tartottuk nyári táborunkat július 17-22 ig. 

Különösen nagy izgalommal és várakozással 

érkeztünk hétfő reggel a parókiára, mivel 25 

gyermekkel több jött velünk, mint az előző 

táborunkba. Nagy megerősítést és lendületet 

adott mindannyiunk számára az indulás 

előtti áhítat, amit Lelkipásztorunk tartott a 

szolgálóknak, Úrvacsorával egybekötve. Így 

tehát, miután a búcsúzásoktól zajos 

templomudvar elcsendesedett, elindultunk a 

várva várt táborunkba. 

10 felnőtt kísérte az 54 gyermeket, akik 

közül a legfiatalabb 6 éves volt, a legidősebb 

19 éves. 

Az Úr Isten ismét nagyon bőkezű és jóságos 

volt hozzánk a hét folyamán. Kezdve a 

leutazástól a visszautazásig, amit Ugray 

Katika presbiter testvérünk nagyon 

megkönnyített számunkra azzal, hogy 

felajánlotta a saját buszát, amivel 

kényelmesen és a szülők számára 

költségmentesen utazhatott mindenki - 

ezúton is hálásan köszönjük neki. 

A tábor előtt 2-3 héttel még nem tudtuk, 

hogy meglesz-e számunkra az anyagi forrás, 

hogy minden gyermeket támogatni tudjunk, 

akinek szüksége volt erre. Indulásra 

dúskáltunk az anyagi javakban, mivel Isten 

olyan sok testvért felindított az 

adakozásra…köszönjük! 

Az Úr csodálatos időjárással tette lehetővé 

számunkra, hogy azt a sok színes programot, 

amivel készültünk a gyermekeknek, mind 

megvalósíthassuk. 

Minden reggelt imaközösséggel kezdtünk, 

mi, szolgálók, majd zenés ébresztéssel 

keltegettük a gyerekeket. A délelőtti lelki 

alkalmakat közös dicsőítéssel kezdtük 

minden nap, ami mindannyiunk számára 

meghatározó közös élménnyé váltak, 

megalapozta lelkünk elcsendesülését, és 

segített odafordulni Mennyei Atyánk felé. 

Majd figyelembe véve a változatos 

korosztályokat, 5 csoportra bontva a 

gyerekeket, Jónás történetébe ágyazva 

boncolgattuk érettségi szintjüknek 

megfelelően témát: Hogyan válhatok azzá az 

emberré, akivé Isten elhívott?   

Ebéd után mindennap lementünk a 

Gyenesdiási strandra, ami lehetőségekben 

igen gazdag, különböző játszóterek, 

homokos focipálya és röplabda pálya állt 

rendelkezésünkre, nem beszélve a fürdés 

örömeiről. Meggyőződésem, hogy Isten 

megduplázhatta a hozzánk intézett angyalai 

számát, mert a strandon a vízben minden fej 

egyformának látszik… de visszaindulásnál 

addig számolgattuk a gyerekeket, míg annyit 

nem számoltunk, mint a lejövetelnél… így 

bár igazi csodának éltük meg, de végül 

esténként minden gyerek megvolt. 

Sok gyermeknek egész nyáron ez a hét volt 

az egyetlen nyaralása, ezért különösen 

örömteli élmény volt számukra, egy olyan 

közegben eltölteni egy hetet, ahol rengeteg 

vidám programot élhettek át, miközben 

barátokra is leltek. 

Elvittük a gyerekeket Keszthelyre, ahol 

béreltünk egy különleges hajót-régen 

hadihajó volt, ágyukkal, stb..- amivel este, 

naplemente túrára mentünk. Csodálatosan 

szép volt, annak ellenére, hogy a nap azon 

az este titokban ment le. A szerdai este a 

szülinaposok meglepetés estéje volt, party 

estet rendeztünk, tortákkal, ünnepléssel, 

ahová meghívtunk egy tánctanárt, aki 

vidám, közösségi táncokkal kötötte le a 

gyerekeket. 

A Balaton parton készültünk esti 

csapatjátékkal, amit nagyon élveztek a 



gyerekek és felnőttek egyaránt, itt a 

felnőttek bújtak el és a gyerekek kerestek 

meg minket. Bár ez vízparti játékként indult, 

az este végére valahogy mindenki vizes lett. 

Minden egyes program, együttlét, 

maradandó élményt nyújtott a gyerekek 

számára, sok szülő jelezte, hogy a következő 

évi táborra már most jelentkezik gyermeke. 

Felemelő volt megélni azt a szeretetet, amit 

olyan természetes módon gyakoroltak 

egymás felé a gyermekek, mintha csak egy 

család lennének (ami hitünk szerint így is 

van). Isten nagy kegyelmének tulajdonítjuk, 

hogy az egész hét nemcsak zökkenés és 

balesetmentes volt, hanem valóban eleget 

tehettünk annak a Bibliai igeversnek, 

miszerint: „Minden dolgotok szeretetben 

menjen végbe.” 

Egy újabb emlékezetes, gazdag, szeretetben 

dúskáló hetet tölthettünk együtt el felnőttek, 

gyerekek egyaránt, amiért nem győzünk 

hálát adni az Úr Istennek! Köszönjük a 

gyülekezetnek és egyenként mindenkinek, 

aki egy imával, egy bíztató szóval, anyagi 

javaival vagy bármi más egyébbel 

hozzájárult a tábor megvalósulásához és 

kívánjuk, hogy tapasztalják meg Isten 

gazdag áldásait! 

               Kiss-Séra Erzsébet, hitoktató 

 

 

 

Pecznyik Pál: 

Szívek vizsgálója! 

  

Te vagy áldott Jézus, szívek vizsgálója, 

minden létezőnek látója, tudója. 

A Te szemed elől rejtőzni, nem lehet, 

bár ruha takarja, látod a szívemet. 

Mindent tudsz felőlem, ismered lelkemet, 

még meg sem születtem, már láttál engemet. 

Tudod: őseimtől, csak bűnt örököltem, 

kezemmel ugyan nem, de szavammal öltem. 

Nem kell felsorolnom, tudod: mi van bennem, 

Élet országútján, kezed áld - véd engem.  

Szeretnék, nem tudok, tetszésedre élni, 

pedig a hő vágyam, Szent Nevedet félni. 

Szent szemeid előtt, nyitott könyv, életem, 

csak Te tudod milyen, terved van énvelem. 

Lélekmentő terved, Te végbe is vitted, 

midőn ó emberem, keresztfára tetted! 

Helyette: bűntelen, új életet adtál, 

értem is hullt véred, elveszni nem hagytál! 

Lelkem megmentése, Néked sokba került, 

örök kárhozattól, lelkem megmenekült. 

Szívek vizsgálója, ma is vizsgálsz engem, 

váltságomért hála: van – e, a szívemben. 

Bocsáss meg, hogy sokszor, hiányos a hálám, 

pedig Nálad: csodás örök új Hon, vár rám. 

Szeretnék Előtted: jelesre vizsgázni, 

s arra: mit rám bízol, hűséggel vigyázni. 

Örök életemért, magasztalni Téged, 

ajándék üdvömet, megköszönni Néked. 

  

„Végtelen nagy számmal vannak úgy a földön, mint az égen azok a bizonyítékok, melyek 

Isten csodálatos bölcsességéről szólanak; és pedig nemcsak azok a burkoltabb 

bizonyítékok, amelyeknek alaposabb megfigyelésére vannak rendelve a csillagászattan, 

orvostan és az egész fizika, hanem amelyek bármely műveletlen ember előtt akaratlanul 

is feltűnnek, úgy hogy szemeiket sem nyithatják fel a nélkül, hogy ne kényszerüljenek 

azok tanúi lenni.”  

     Kálvin János 



 

 
 

Csaknem száznegyven gyülekezeti tag 

erősítette meg korábbi fogadalomtételét 

augusztus 27-én a templomban. A 

megújulásról szólt az eskütétel, arról, hogy 

ismét kifejezzük, hogy Krisztushoz és a 

református egyházhoz, a gyülekezethez 

tartozunk. 

 „Adjátok oda magatokat az Istennek…”- 

hangzott a fő gondolat a Római levél hatodik 

fejezetéből. És ahogyan hallgattam az 

istentiszteletet, körbenéztem, egymásra 

néztünk egy-két testvérrel, köztük azokkal is, 

akikkel együtt konfirmáltam, 

visszaemlékeztem a tizenhárom évvel ezelőtti 

fogadalomtételemre. 

 Bennem él, hogy amikor elérkezett a 

konfirmáció ideje, lelkesen tanultam a 

kérdéseket - még akkor is, ha nehéz volt 

megérteni a Heidelbergi Káté nyelvezetét, - 

hiszen tudtam, ezután, ha úrvacsoraosztás lesz, 

már nem kell a padban maradnom, hanem a 

családommal, a barátaimmal együtt mehetek 

az Úr asztalához. Bár gyermekfejjel is tudatos 

döntés volt a részemről a konfirmálás, 

számomra a mostani alkalom szólt igazán a 

megerősítésről. A felismerésről, hogy nincs 

más út: a mindennapjaim, az életem, a jövőm 

is az Ő kezében van! Ezért is szívből 

köszönöm ezt a lehetőséget és az igehirdetés 

gondolatait.  

 A felismerés számomra azt is magában 

rejtette, hogy igen, elindítottak a szüleim egy 

úton, Nekik köszönhetem, hogy ide 

tartozhatok, elvetették a magot, és úgy érzem, 

ezzel, hogy újra esküt teszem, újabb 

gyümölcsök teremhetnek. Nem feledkezhetünk 

meg azonban az idáig megtett útról sem! 

Köszönöm, hogy az ünnepélyes eskütétel 

alkalmával visszaemlékezhettem a 

konfirmálásom óta eltelt időszakra is, arra, 

ahogyan Istenre találtam, vagy épp elvesztem, 

a megpróbáltatásokra, a megannyi kegyelmére, 

csodáira, ajándékaira. Olyan jó lenne többször 

kiszakadni az emberközpontú hétköznapokból!  

 „Adjátok oda magatokat az Istennek, mint 

akik a halálból életre keltetek…” Ehhez elszántság 

kell, és annak a felismerése, hogy nem szabad 

belekényelmesednem Isten elfogadó 

szeretetébe és kegyelmébe, hanem keresnem 

kell, hogy mi is a célja velem. Ez maga az út 

lényege. Hálát adok, hogy ennyien esküt 

tehettünk és, hogy együtt utazhatunk tovább az 

Isten országa felé tartó vonaton. És hálát adok 

azért is, hogy ismét választ kaphattam a „miért 

érdemes élni” kérdésre, arra a kérdésre, ami 

valójában mindenkinek személyes 

küzdelmeket takar. Az odaadás reményében, 

további jó utat kívánok mindenkinek! 

 

Mészáros Kata 

  

„Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek 

kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé 

legyenek. Hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. 

Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek.” Róma 6, 12-13 



 

Gyakran felteszik nekem a kérdést: nem rossz az, hogy félévente mindig másik gyülekezetbe 

kell mennem? Nem lenne jobb valahol megállapodni? Fárasztó lehet ez a gyakori váltás! 

Mindig új környezet, új emberek, új nevek… 

Eddig többnyire nagyon emberi volt a válasz: tudtam, hogy ez az állás ezzel jár, élvezem, 

változatos, sok emberrel ismerkedek meg, minden gyülekezetben látok, tanulok valami újat… 

Néhány hete azonban másféle válasz is megfogalmazódott bennem. Válásunkat megelőzően 

sok-sok kérdés tört fel belőlem, s ezekre Istennél kerestem, Istentől vártam a választ. Meg is 

kaptam. Isten sok mindent előre megmond, ami csak később fog bekövetkezni. Egyik 

vigasztalása, ígérete így hangzott: 

„Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, 

aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat 

minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket.”  /II.Kor.1:3-4/ 

Szinte minden gyülekezetben, ahol eddig megfordultam, megszólítottak olyanok, akik 

hasonló helyzetben vannak. Őszintébben mondják el csalódásukat, fájdalmukat annak, akiről 

tudják, ő is átélte ugyanezt. Egyre inkább erősödik bennem az a meggyőződés, hogy így 

teljesedik be Istennek ez az ígérete az életemben. 

Bárcsak lennék alkalmas eszköz Isten kezében, hogy tudjak másokat azzal a vigasztalással 

vigasztalni, amivel Isten is vigasztalt engem! 

                                                      Peterdiné Molnár Judit, 

                                               egyházmegyei beosztott lelkész 

Hitünk alapja a Szentírás. A Szentírásban van megírva Isten hozzánk szóló üzenete. A 

Szentírást a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás foglalja össze.  

Miért nem látja sehol sem Istent a hitetlen ember? Mint ahogy a vak nem láthatja a 

színeket, mert megvakult, elromlott a szeme, éppen úgy a hitetlen ember sem tudja meglátni 

Istent, mert elromlott a belső lelki látása, nincs hite. Istent csak hit által lehet látni, mint ahogy a 

színeket is egészséges szem által lehet felfogni. Ezért mielőtt hozzákezdenénk a (Biblia vagy) a 

Káté tanulásához, imádkozzatok magatokban sokat, hogy Isten segítsen benneteket. Adjon 

nektek lelki látást, hogy ne legyen vak a szívetek, hogy míg tanuljuk a (Bibliát vagy a) Kátét, 

hittel tudjátok felfogni, és ne csak kívülről nézzétek, hanem belülről is lássátok, hogy mit akar 

velünk az Isten, hogy milyen az az út, amelyen járnunk kell, hogy valóban boldog emberek 

legyetek itt a földön. Ebbe az is beletartozik, hogy boldog legyen majd a házasságotok, hogy szép 

családot tudjatok alapítani, és hogy másoknak is hasznára lehessetek. Beletartozik az is, hogy ne 

legyünk gyáva, megfélemlő, megfutamodó, gerinctelen emberek, hanem reménység, bátorság, 

öröm legyen a szívünkben, tiszta és erős lelkű emberek legyünk, s majd bejussunk az örökéletbe is. 

Forrás: ISTEN ÖSVÉNYEIN (Dr. Csiha Kálmán előszava a Káté magyarázatához) 

 



 

 

Nehéz kiragadni valamit is a reformáció 

történelmi, hitvallási és egyházformáló 

hatásából, melyben minden emberi tett mögött 

Isten Szentlelkének teremtő, megtisztító, 

átformáló erejét látom. A középkor a maga 

módján szedte testi - lelki áldozatait, a 

posztmodern utáni kor, a mienk szintén. 

A „keresztyén nyugat” többször is krízisbe 

került 1517 óta. Jóllehet a keresztyénség végét 

már a 19. század végére megjósolták, az 

egyházból való kilépések száma szintén ebbe 

az irányba enged mutatni (Nyugaton) – ám 

Isten kegyelméből: vagyunk. Természetesen 

500 év alatt rengeteget változott a világ, úgy a 

reformáció alaptételeinek „Sitz im Leben”-je 

is. Számomra a megmaradás veres fonalú 

zsinórját (Józsué 2,18) jelentik: sola Scriptura, 

sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo 

gloria, vagyis egyedül a Szentírás, egyedül hit 

által, egyedül kegyelemből, egyedül Krisztus 

által és egyedül Istené a dicsőség. 

Egy sola-t azonban mégis kiemelnék, ami nem 

fontosságbeli különbséget jelent! 

A reformáció egyik központi üzenete, hogy 

keresztyén hitünk egyedüli forrása és normája 

a Biblia, vagyis Istenünk kijelentett, ma is élő 

és ható szava. Ezzel a kijelentéssel Luther – 

miután eredeti nyelven olvasva egyre inkább 

megismerte a Bibliát - korának egyházi 

szokásaival, hagyományaival és tanításaival 

fordult szembe. Ismét Isten kegyelmes voltát 

és az örök evangéliumot helyezi a 

középpontba. Bibliafordításával pedig Isten 

kegyelmének üzenetét a mindenkori ember 

kezébe helyezte, független születési, 

társadalmi rangjától. Isten üzenete 

mindenkihez el kell, hogy jusson. Kálvin mély 

odaadással, égő szívvel olvasta, kutatta és 

magyarázta a Szentírást. Prédikációinak 

középpontja az Ige, mely önmagát értelmezi és 

az élet mindennapi helyzeteire nézve irányt 

mutat, tanít és vigasztal. Soha nem a saját 

bölcsességére, gondolataira hivatkozott, 

hanem alázattal és Isten Szentlelkének 

segítségül hívásával hirdette az Igét. 

Reformátor elődeink számunkra példamutató 

hűséggel álltak ki az Ige tanítása mellett, 

vállalva nem csupán a „népszerűtlenséget”, 

hanem az üldöztetést is. Ugyanakkor éppen ez 

a tisztán hirdetett Ige tartott meg oly sok 

embert az elmúlt évszázadok embert próbáló 

mélységeiben is! Ez számomra, lelki-

pásztorként is meghatározó.  

Talán ez egy olyan gyülekezetben, ahol 

vasárnap még Istentiszteletet tartanak (ez nem 

vicc akar lenni!), ahol van Bibliaóra, ahol a 

személyes hitre jutás, hitbeli növekedés még a 

középpontban áll, ez természetes. Ne legyen 

az! Legyen több a természetesnél!!! 

Németországban és Svájcban több helyen azt 

tapasztalhattuk meg, hogy a Bibliaórák 

eltűntek a gyülekezeti életből. Helyette 

találkozók, kávézások, „témák” vették át a 

helyet, melyeken mégcsak egy felolvasott 

igevers sem hangzik el. Nincsenek imaórák, 

ahol közösen lehetne imádkozni.  

Az egyház kulturális tényező, sokak számára 

egy program a sok közül, ezért is nehéz bármit 

is tervezni, beindítani élmény-orientált 

környezetünkben. A gyerekeknek Istentisztelet 

helyett 2-3 élmény-napot szerveznek egy 

évben, ahol ugyan felmerül egy bibliai 

történet, de nem ez áll a központban. Van 

olyan gyülekezet, ahol a gyerekek mozifilmet 

nézni, főzni, gyertyát önteni stb. mennek a 

templomba – ez az össz-vissz nekik nyújtott 

program.  

Visszaemlékszem Bársony Éva nénire és az 

énekkari próbákra, ahová tizenévesen 

kezdtünk járni. Nem volt olyan próba, amely 

ne igével, imádsággal, és Isten segítségül 



hívásával kezdődött volna. „Uram, Isten siess 

minket megsegíteni...” 

Ez nem holmi romantikus nosztalgia, hanem 

elkötelezettség számomra. Klinikai 

lelkigondozóként beszélgetések folyamán, 

gyászolókat támogató csoportban, vagy a 

megbocsájtás-terápián gyakran átélem azt a 

csodát, ahogyan egy-egy Ige, vagy bibliai 

történet alapján megoldást, szabadulást, 

feloldozást nyernek betegek, vagy akár életre 

szóló mondat marad meg bennük, ami 

elgondolkodtatja, elkíséri őket további 

kríziseikben is. Olyan jó rámutatni, hogy Isten 

ma is szól hozzánk és valóban kimeríthetetlen 

kincsestár a Szentírás - annak, aki olvassa, aki 

hallgatja.  

Igen, 500 év után nagyon is aktuális a Sola 

Scriptura elve! A zsoltáros bizonyságtételéhez 

csatlakozom: „Lábam előtt mécses a Te Igéd!” 

(Zsoltár 119, 105) 

 

 Hieble Erika – Stiefenhofen, 2017. szeptember 

 

 

 

 

 

 

22 év hűséges, példamutató munka, valamint 41 év óvodapedagógusi évek után Betlehem 

óvodánk vezetője mindenki Márti nénije 2017 nyarán nyugdíjba ment.  

Ha visszanézünk az elmúlt évekre, az első 

dolog, ami eszünkbe jut, hogy nem tudunk 

elég hálásak lenni a gyönyörű, korszerű 

épületért, munkahelyért, mint amilyen a 

Betlehem óvoda. Szeretem a közelségét, 

tisztaságát, kényelmét, felszereltségét, 

kertjét, a benne dolgozókat, és azt a légkört 

melynek fő mozgatórugója, vezetője 

”tyúkanyója”Márti volt.  

Mennyei Atyánk után Mártinak 

köszönhetjük, hogy az alapkőletétel óta a 

kerttől a berendezési tárgyakig mindent 

felügyelt, és évről-évre lépésről-lépésre 

fejlesztette az óvodát természetesen 

egyházunk jóváhagyásával. Köszönjük 

Neked Márti, hogy második családodként 

gondoskodtál az oviról. 

Büszkék vagyunk arra is, hogy már 22 éve 

működik egyházunk óvodája, és arra is, 

hogy a Betlehem óvoda volt Budapest első 

Református óvodája, melynek 

megalapítója és vezetője lett 1995-ben 

Váradi Gáborné. Ez a 22 év sok feladatot, 

és kincseket is tartogatott vezetőnknek. 

Hűséges szolgálója, és aktív tagja volt 

egyházunknak, és ezentúl még  

bekapcsolódott a református óvodák 

Alapprogramjának kidolgozásába is.  

Irodája nem egy elszigetelt helység volt, 

hanem mindig nyitott a szülők, kollegák, 

sőt még a gyerekek felé is. Óvodánk 

szellemisége, családias légköre, 

szeretetteljes hangulata nemcsak a falak 

között volt megtapasztalható. Az 

elbúcsúzott családok, gyerekek is magukba 

szívták ezt az óvodai légkört, és „szelek 

szárnyán” vitték a jó hírét az óvodánknak. 

/Évek óta túljelentkezéssel „küzd” a 

vezetőség./ 

Reggelente mindnyájunknak jól esett, 

amikor bekukkantott a csoportokba, hogy 

minden rendben van-e, mint egy jó gazda, 

akinek mindenre van gondja. Empátiája, 

türelme, szerteágazó figyelme irigylésre 

méltó volt, és sokszor csak csodálkoztunk 

azon, honnan van még mindig ennyi 

energiája, türelme hozzánk. Anyai 

szeretettel ölelt körül nemcsak minden 



gyereket és szülőt, hanem minket, 

munkatársakat is. Mint az jó vezetőhöz 

illik, ha kell szigorú és igazságos, máskor 

gyengéd szeretettel vett körül minket. 

Mindig a gyermekek érdekeit vette 

figyelembe, és csak azután más 

szempontokat. A szülői elégedettségi 

mérések is mindig azt igazolták, hogy a 

szülők is maximálisan elégedett voltak 

vele. 

 

Hálásak voltunk, hogy Mennyei 

édesatyánk ilyen vezetővel áldott meg 

minket hosszú éveken keresztül.  

Váradi Gáborné óvodavezető 

testvérünknek Balogh Zoltán miniszter úr 

/Emberi Erőforrás Minisztérium/ a 

Pedagógus Szolgálati Emlékérem 

elismerést adományozta. 

Hivatalos indoklás: 40 év kiváló 

óvodapedagógusi, valamint több mint 20 

éves közmegbecsülésnek örvendő 

óvodavezetői munkájáért és példamutató 

emberi-hitbeli magatartásáért. 

Minden kollega nevében Isten kiáradó 

kegyelmét, és szeretetét kívánjuk jövőjére, 

és egészségben gazdag nyugdíjas éveket. 

             

 

 

Óvónénisen egy kis verssel búcsúzunk tőle: 

                                           

 

Márti néninek! 

 

Miniszteri kitüntetés 

Mártikának elismerés 

40 év az óvodában, 

kicsinyek közt a játékban. 

 

Gyermekek kik rád figyelnek, 

szeretnek, és megbíznak benned. 

40 év az óvodában, 

vezetőként felelősség a munkában. 

 

Hiteles élet odaadó szív, mely  

másokat Krisztus követésére hív. 

Megértő és tapintatos, vele  

terhed megoszthatod. 

 

Közösséget épít, programokat szervez, 

a jelenben él, s a jövőre tervez. 

Tudjuk gyakran imádságban  

az Úr elé viszi óvodánkat. 

Elmondja mi öröm, bánat, s 

mindenekben hálát ad. 

Megtapasztalta már sokszor, 

hűséges Isten az, aki hordoz. 

 

Igéjében megígérte: 

„Nem maradok el Tőled, 

sem el nem hagylak téged.” 

 

 

Ajándék, hogy köztünk éltél, 

életeddel sokat tettél. 

Legyél áldott az otthonodban, 

élvezd ki a nyugdíjadat!!  

 

 

Csővári Katalin, Mészáros Kati, Szikszainé 

Nagy Katalin 

 

  



 

 

 

Öt gyermeke van, tizenhárom unokája és három dédunokája. Ott létem alatt is ki-ki 

intett egy-egy unokának, akár hazajött valaki, akár elmenőben volt, a nagymamának 

mindenki beköszönt. Egyszer egy osztálytalálkozón a családjáról mesélt egy rég nem 

látott ismerősének, aki miután megtudta, hogy mennyien is vannak, úgy fogalmazott, 

hogy Ő a leggazdagabb minden jelenlévő közül. Ő pedig valóban a családjáért a 

leghálásabb Istennek, valamint azért a kegyelemért, amelyet mindennap 

megtapasztalhat. Hajnal Sándorné Jutka nénivel beszélgettem. 

 

 

- Több mint húsz éve jár ebbe a gyülekezetbe. Hogyan találta meg ezt a közösséget és mit 

kapott itt? 

 

Református családban nőttem fel, gyermekkoromban sokszor jártam templomba, 

konfirmáltam is, de igazán csak a férjem halála után kezdtem el napi szinten olvasni a Bibliát. 

1995-től járok ebbe a gyülekezetbe, három gyermekemet is itt keresztelték meg. A 

kezdetekben, hétről hétre azt éreztem, mintha minden elhangzó ige nekem szólna, 

folyamatosan elsírtam magam az istentiszteleteken, gondoltam is magamban, többet én már 

nem jövök ide, hát mit hisznek rólam, mit bőg ez itt állandóan. Ennek persze már több mint 

húsz éve és boldog vagyok, mert mára azt érzem, hogy egy alkalmat sem tudnék kihagyni. Sem 

az istentiszteleteket, sem a szerdai nagymamakört. 

 

- Miért szeret a nagymamakörbe járni? 

 

Mert nagyon szeretjük egymást, annyira összetartozunk és persze jó társaságban is lenni, én 

úgy érzem, hogy állandóan tanulok a testvérektől. Sajnos sok mindent elfelejtek már, de annál 

inkább szeretek jelen lenni és hallgatni az Isten igéjét. Énekelni is szeretek, bár nincs hangom, 

ennek ellenére én vagyok az, aki mindig mondja, hogy ne csak az első versszakot énekeljük 

már, menjen csak végig az az ének. Egy alkalmat sem tudnék már kihagyni. Jó visszagondolni 

a Tiszavárkonyban eltöltött évekre is, amikor még vagy tízen aludtunk egy szobában, a 

nyikorgós vaságyakon. Volt olyan év is, amikor bár lemondtam a csendeshetet, reggelre 

felkeltem, gyorsan összekaptam mindent, bepakoltam a ruháimat és azt mondtam, hogy mégis 

megyek, nekem mennem kell. Végül mentem is. 

 

- Az elmúlt években, évtizedekben hogyan és miben tapasztalta meg Isten kegyelmét? 

 

Egyszerűen a mindennapokban. Sokszor volt, hogy meguntam az életemet, hogy azt éreztem, 

most feladom, nem bírom tovább, de Isten valahogy mindig kegyelmes volt és nem engedte el 

a kezemet. Ezekre persze csak utólag ébredek rá igazán... Akkor is kegyelmet kaptunk például, 

amikor a kisebbik fiam beteg lett, három évvel ezelőtt. Hasnyálmirigy-gyulladással kezdődött, 

majd mikor megműtötték, kiderült, hogy daganata van, később pedig az is, hogy 

rosszindulatú. Nagyon sokat imádkoztunk a testvérekkel. Emlékszem, épp Húsvétra 



készültünk, amikor kiderült. Hazajöttem a templomból, a fiam itt állt a kapuban és azt 

mondta: „Anyu, intézkedj! Mondom mit, kisfiam? Szeretnék még élni egy kicsit.” Ekkor épp 

készült befeküdni a kórházba. Nem tudom megmutatni azt az igét, amit Húsvétkor kaptam, - a 

fiamnak adtam és azóta is Nála van - de a lényege az volt a zsoltárnak, hogy bár nem 

érdemlitek meg, kitárom a kegyelmemet rátok. Felmentem a fiamhoz és megkérdeztem, hogy: 

„Emlékszel, mit mondtál Nagypénteken? Igen, miért? Ezt az igét Neked küldte az Isten.” 

Odaadtam Neki a kis kártyát, majd elkezdtünk sírni. A kártya – mint említettem - azóta is Nála 

van. Az igazi kegyelem pedig az volt, hogy teljesen felépült, meggyógyult. Azóta is sokat 

gondolkodom azon, hogy mennyire csodálatos, hogy mindene megvan az életben, amit más 

csak kívánhat. Elég annyit mondani, hogy bár a legkisebb fiam, igen fiatalon nősült, most 45 

éves és a harmadik unokát várják. Bizony, a harmadikat! Hát nem csodálatos?  

 

- Amíg tudta, minden alkalomra magával hozta fogyatékkal élő lányát is. Judit ma már 

ágyhoz kötött beteg, állandó felügyeletet igényel. Hogyan tudott megmaradni a hitében a 

mindennapi megpróbáltatások közepette? 

 

Igen, együtt jártunk templomba, vittem a nagymamakörre és a csendeshetekre is Juditot. Ha 

én elfáradtam, a többi nagymama vagy az anyukák vitték sétálni, mindig, mindenki szeretettel 

fordult felé.  A mai napig nem tudjuk pontosan, hogy mi történt a lányommal. Két éves 

korában kapott egy bőrfertőzést, több hónapig feküdt kórházban, több orvos is kezelte, 

mindent mondtak, végül azóta sem tudjuk, hogy pontosan mitől bénult le az agyi 

idegrendszere három helyen. Ő a legidősebb gyermekem. Betegsége ellenére sokáig dolgozott 

is és mindent együtt csináltak a testvéreivel. Tizennégy éve azonban elkezdett fokozatosan 

romlani az állapota. Most már felkelni sem tud. Ezt az egészet egy természetes dolognak 

veszem, Isten adta és ezzel együtt élünk. Talán alázatra és türelemre tanít, de csakis a Jó Isten 

tudhatja. Hogy miért? Majd egyszer megtudom. Egy biztos, mindig ad ehhez is erőt, sokszor 

úgy érzem, hogy elfáradok, de megtart minket és a gyermekeim is sokat segítenek.  

 

- Ha jól tudom, ráadásul az egész család ebben a nagy házban él. Ez nagyon ritka. Jól 

érzem, hogy ez maga az örömforrás, hogy a családjáért a leghálásabb? 

 

Igen, a férjemmel, a két kezünkkel építettük fel ezt a házat. Először csak egy vályogbódé volt. 

Már az is az Isten hatalmas csodája volt, hogy alig volt pénzünk abban az időben, mégis 

megadta az erőt, hogy apránként elkészüljön. Emlékszem, hányszor csak rántott leves volt 

rántott levessel. Ma pedig valóban itt nyüzsöghet az összes családtag. Amikor az 50 éves 

osztálytalálkozómon voltam, az egyik régi osztálytársam, - aki külföldön élt - a családomról 

kérdezett, hát elmeséltem neki, hogy öt gyermekem van, tizenhárom unokám... Mikor a végére 

értem felkiáltott: „Jutka! Hát közülünk Te vagy a leggazdagabb! És tényleg!” – válaszoltam 

mosolyogva, és közben nem győztem hálát adni. 

 

 

          Mészáros Kata 

 

 



 

„…egy Jairus nevű ember jött hozzá, aki a zsinagóga elöljárója volt; és Jézus lába elé borulva kérlelte, hogy 

jöjjön el a házába, mivel egyetlen leánya, aki mintegy tizenkét éves volt, halálán van. … Még beszélt, 

amikor jött valaki a zsinagógai elöljáró házától, és így szólt: „Leányod meghalt, ne fáraszd tovább a 

Mestert!” Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta neki: „Ne félj, csak higgy, és meggyógyul.” Amikor 

bement a házba, … megfogta a leány kezét, és szólította: „Leányom, ébredj!” Ekkor visszatért bele a lélek, 

és azonnal felkelt.” Lukács 8,40-56 

 

Ma is sokan szenvedünk sokféle betegségtől. 

Testi és lelki bajaink gyógyítója pedig – úgy 

2000 évvel ezelőtt mint most is, az áldott 

orvos: Jézus Krisztus, aki ismeri bajaink okát 

s egyedül ő tud igazi segítséget adni. A Szent-

írás számos esetben írja le, Jézus, gyógyító 

tevékenységét például: Genezáret tavánál, 

ahol a vak csak egy érintést kért, de Jézus 

Krisztus kézenfogva vezette ki a sokaságból 

és különleges kezelésben részesítette Márk 8,25. 

De említhetnénk még a kapernaumi százados 

esetét („Csak egy szót szólj és meggyógyul az én 

szolgám.”), Bartimeust, vagy Péter anyósát. 

Az ige, melyen keresztül bizonyságot kívánok 

tenni – saját történetemen keresztül – meg van 

írva Lukács 8, 40-56 terjedő szakaszában, 

mely számomra Isten személyes üzeneteként 

is elhangzott azon a vasárnap délelőttön, 

amikor, jelentősebb problémáim kezdődtek. 

Hosszas, fájdalmas fogászati kezelés már 

rendeződni látszott, amikor szombaton újra 

ügyeleti – sürgősségi kezelés történt, majd 

vasárnap este újabb probléma adódott, mely-

nek fennállása két hetes, évi nyári szabad-

ságomat is veszélyeztette; utazásra készülve. 

Mikor másnap - kevés létszámra, nyári 

szabadságolásokra hivatkozva - az utolsó 

addig szóba jöhető helytől is elutasítottak 

(magyarán: pénzért sem fogadtak!) – őszintén 

szólva örültem is, felidézve az előző nap 

hallott igeszakaszt – kíváncsisággal vártam 

(mert nincsenek véletlenek!) „azt”, ami 

történni fog! 

Folytatva teendőim, a villamoson egy kedves 

kelenföldi testvéremmel találkoztam, aki 

hogylétem felől érdeklődött. (Mint tudjuk, 

magyar ember erre a kérdésre nem 

tőmondatokban válaszol…) Ő is elmesélte 

ezen problémával kapcsolatos tapasztalatait, s 

szinte felsorolta a helyeket ahová még 

véletlenül se menjek. Ekkor már tudtam, hogy 

az ÚR küldte és megoldás is lesz! Ajánlott 

lakhelyemtől 14 percre egy olyan helyet, ahol 

őket is még aznap fogadták, és kedvesek, 

becsületesek voltak. Igaz fizetős hely, de így 

is kevesebbért, mint az eddigi „Kóklerek”, a 

doktornő (munkaidején túl!) bő órán 

keresztül, fiatalos lelkesedéssel mentette meg 

a fogat. Így tudtam elutazni másnap, és 

fájdalommentesen élvezni a nyaralást. Ezen 

felül még az is kiderült – mivel a 

későbbiekben szájsebészeti beavatkozás is 

szükségeltetik – egy régi kollégámhoz adtak 

időpontot (aki itt is dolgozik), akihez 

egyébként is menni szándékoztam volna… 

Az ÚR csodásan működött, meghallgatta 

imádságom - válaszolt rá - segítséget küldött! 

Ez az én történetem, de nézzük meg most, mi 

is történt azon a bizonyos napon 2000 évvel 

ezelőtt! (Lukács 8,40-56) 

Kétségbeesett ember keresi az áldott orvost, 

Jézust, azon a napon. A vérfolyásos asszony-

nak, aki most már minden gyógymódot ki-

próbált, talán utolsó „mentsvára”, de hiszi, ha 

csak Jézus ruhájának szegélyét is érinti – 

meggyógyulhat. 

S jön Jairus is, az aggódó szülő, aki bármit 

megtenne haldokló gyermeke gyógyulásáért – 

magát megalázva, csírázó hitével. Ez a 

művelt, képzett ember, tekintélyes közéleti 

személyiség. Mint zsinagóga vezetője hall-

hatta, tudhatta, sőt akár még láthatta is Jézus 



Krisztust, hogyan gyógyít betegeket, ismerte 

beszédeit, tanításait. Valami megmozdult a 

szívében és félretéve társadalmi státuszát, 

nem törődve a többi farizeus Jézus iránti 

gyűlöletével bátran cselekszik, s sokat 

kockáztatva a Megváltóhoz fordul segítségért. 

Isten szeretete vonzotta őt, így lép túl az 

említett akadályon. (Predestináció!) Mindkét 

ember óriási hitpróbája ez a történet. 

De kipróbálni csak azt lehet, ami van – ez 

pedig a Jézus Krisztusra tekintő hit, melynek 

ellenfelei, ellenségei: mindennapi életünk 

kőkemény mérlegelése, racionalizálása. 

Főképp a mai ember szélsőséges: kapitalista 

módon törekszi az energia és idő befektetésé-

nek minimalizálására, s ezzel egyidejűleg az 

ún. profit maximalizálására. (Pl. színház 

helyett – internetes film; könyvolvasás 

helyett: összefoglaló…) A hitbeli kapitalizál-

ás pedig: a lehető legkevesebbet adni Istennek 

(sokszor nincs idő reggeli imádságra, vasár-

napi istentiszteletre, nyáron szolgálatra, stb.), 

de a legtöbbet kapni! 

Sokan hitükért cserébe, valamit várnak (Uram 

ezért vagy azért tedd meg!) emiatt pedig Isten 

próbatételt ad a hívő számára, hiszen próba 

után ismerszik meg a hit, mely Isten kegyelmi 

ajándéka a Lélek munkáján keresztül, mellyel 

túllendít a racionalitáson, úgy mond: minden 

világi tényt „túllő”! Ez a lelki kapcsolat pedig 

tettre sarkallja az embert. 

Jairus számára is - aki tanúja lesz a vér-

folyásos asszony gyógyulásának-, elérkezik a 

nagy próbatétel: hírül hozzák gyermeke 

halálát! S ekkor csoda történik: Jairusnak 

nincs ideje reagálni a rossz hírre, mert Jézus 

előbb válaszol: „Ne félj, csak higgy!” – ne a 

körülményekre nézz! Ilyen kegyelmes a mi 

Urunk, mert akinek a híre még csak mustár-

magnyi, nem hagyja – jelenesetben- hogy 

Jairus szívében önvád legyen (korábban 

kellett volna jönnie…), hogy vád legyen a 

vérfolyásos nő ellen (aki „feltartóztatta” a 

Mestert), s hogy félelem és lelki összeomlás 

legyen a gyász miatt. 

Ha az élő hit mozgat valakit, arra mindig van 

válasz, illetve következő lépés: ami történni 

fog! Lehet, hogy Jézus nem azonnal segít, 

megvárakoztat, néha engedi, hogy súlyosabb 

legyen a baj, de aki hittel kéri őt, azt számon 

tartja! Bízzuk rá minden esetben a megoldást, 

mert akadályok mindig lesznek a hit útján, 

hiszen az ördög, azt akarja, hogy lehetőleg el 

se induljunk Jézushoz, vagy útközben álljunk 

meg, és ne találkozzunk a Szabadítóval! 

Hinni azt jelenti, hogy azt veszem komolyan, 

amit Jézus mondott, kijelentett, még akkor is, 

ha az az eszem és a tapasztalataim számára 

még oly felfoghatatlannak is tűnik. Kérni is 

lehet a hit növekedését, hittel a hitpróbában 

való megtartatást, túllendülést, vigasztalást. 

Persze hittel kérni azt is lehet, ami nem 

szükséges (pl. trópusi nyaralást, stb.), de Isten 

nem a mi kívánságainkat teljesítő automata! 

Az első számú kérés tehát: „Legyen meg a te 

akaratod!”, mert én lehet, hogy rosszul 

kalkulálok. Irányítás, az ÚR kezében van! Ezt 

kell hittel elfogadni, s óvakodnunk kell a 

megértés vágyának kísértésétől, amikor a hívő 

ember belemerül a dogmatikába! (Értem ez-

alatt, amikor a Heidelbergi Káté, Kálvin 

tanításai „kevéssé”válnak, s új teológiai 

irányzatok tanulmányozásába kezd a hívő, 

melyek a racionalitás csapdáját rejtik.) 

A kegyelemre nem tud választ adni a 

racionalitás! Jairus még nem jutott el idáig, 

története: példa számunkra. S te, kedves 

testvér megtapasztaltad már, milyen hitből 

élni? 

Akarod Isten kegyelmét, irgalmát, életünkben 

működő csodáit? Legyen a hitnek válasza! 

Ámen. 

Szilasi Szilvia 

 



„Kinek lelke vágyik a fényre, 

Kinek a kenyere az ÚR igéje, 

És kenyérből másnak is szel 

- az presbiter.” – Füle Lajos: Presbiter 
 

Hazánkban a jelenleg működő presbitériumok 

2012. Január 1. óta töltik be tisztségüket. A 

Magyarországi Ref. Egyház törvényei szerint 

a presbiteri megbízatás hat évre szól. Igen 

fontos, hogy e tisztségre jelöltek jól ismerjék 

a választás menetét, de az is fontos, hogy is-

merjék a tisztségviselőkkel szemben támasz-

tott követelményeket a Szentírás szerint. 

Különös jelentősége van a 2017. évi presbiter-

választásoknak, azért mert ebben az évben 

egyszerre ünnepeljük a lutheri tételek kifüg-

gesztésének 500. és az első hazai presbitérium 

megalakulásának 400. évfordulóját. Szeret-

nénk, ha méltó presbitereket választanánk 

egyházközségünkben, akik felelőséggel és 

presbiterekhez méltó életvitellel vállalják a 

tisztséget. 

Testvérek! Ha csak saját egyházközségünknél 

– a hosszú évek alatt Isten kegyelméből – 

elért eredményeinket vesszük alapul, igen 

hálásak lehetünk elődeinknek. A településünk 

950 éves évfordulója halmozottan illeszkedik 

a nagy évfordulókhoz. Mindezek alatt olyan 

hitéleti kohóvá fejlődött, épült – szószerint 

zárt épülettömbbé a parókiánk, amely minden 

területen megújulására és működésére kell, 

hogy serkentsen mindnyájunkat. Természetes-

en, imádságos hitbeli összefogással vállalni 

egyházi intézményeink: a Betlehem Óvoda, a 

Jókai Mór Református Általános Iskola, a 

rákoskerti Makovecz templom, valamint a 

Kiss Ferenc Református Idősek Otthonának 

ránk háruló feladatait. 

Mivel a presbiterség a közösségért végzett 

nagyon fontos szolgálat, ezért a Magyar 

Református Presbiteri Szövetség a 

Nőszövetséggel együtt, közös előkészítő kon-

ferenciát szervezet a Dunamelléki Egyház-

kerület székházában, a kötelességvállalás 

megismerése céljából. Ezen a konferencián 

Egyházközségünk részéről 3 fős delegáció 

vett részt a főgondnokunk vezetésével. A 

konferencia Kocsev Miklós, a Károli 

Egyetem professzora a János 21,1-14 alapján 

arról beszélt, hogy milyen gyönyörű a 

folyamat, azoknak a tanítványoknak az út és 

feladatkeresése, akiket egyháza oszlopainak 

hívott el az ÚR. A Nőszövetség munkájáról P. 

Tóthné Szakács Zita tartott beszámolót.  

A presbiterválasztáshoz közeledve nem 

kerülhető meg a kötelesség kérdése, erről 

Jákob János dandártábornok, tábori püspök 

tartott előadást, amelyben elmondta: korunk 

emberei igencsak kerülik a kötelezettségekkel 

járó helyzeteket, pedig csak ott képzelhető el 

ép társadalom, ahol annak tagjai vállalják az 

Isten rendje szerinti kötelességeiket nőként és 

férfiként a családban és a nagyobb 

közösségekben egyaránt. 

A hatévenként esedékes presbiterválasztás 

rendjéről Szilágyi Sándor tartott előadást. 

Majd ismertette az erre az alkalomra kiadott, a 

választásra felkészítő füzetet. A kiadvány a 

presbiteri tisztség bibliai, hitvallási, egyház-

történeti és jelen egyházjogi alapjainak be-

mutatása mellett a tisztségre jelöltek önvizs-

gálatát is segíti. Végezetül ismertette a válasz-

tás lebonyolítását, amelynek alapján egyház-

községünkben is zajlik a presbiterválasztás: 

2017. Szeptember 10-én felolvasásra került a 

presbiter- és pótpresbiter jelöltek névsora. 

A jelöltek bemutatására 2017. Szeptember 24-

én történik. 

A Rákoscsabai Presbiterválasztás: 2017. 

Október 1-én, vasárnap az istentiszteletet 

követően a templomba kerül lebonyolításra. 

A jelöltekkel kapcsolatos észrevételeket 

írásban kell leadni a Választási Bizottság 

elnökének. 

Kérem a Testvéreket, hogy hordozzuk 

imádságban e közös érdekeinket szolgáló 

esemény sikeres lebonyolítását.  

Tarnai Sándor



„Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és 

igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!” … A 

sokaságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták: „Valóban ez a próféta.” Mások így szóltak: „A 

Krisztus ez.” Többen pedig ezt mondták rá: „Csak nem Galileából jön el a Krisztus? Nem az Írás mondta-e, 

hogy Dávid magvából és Betlehemből, abból a faluból, ahol Dávid élt, jön el a Krisztus?” Ellentét támadt 

tehát miatta a sokaságban: némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét. A szolgák 

ekkor visszamentek a főpapokhoz és farizeusokhoz, akik ezt kérdezték tőlük: „Miért nem hoztátok ide?” A 

szolgák így feleltek: „Ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő.” A farizeusok ezt mondták nekik: 

„Titeket is megtévesztett?” … János 7,37-53 

 

Szeretett Gyülekezet! Sokunk tapasztalata az, 

melyről az alapige is beszél, miszerint Jézus 

személye megosztja az embereket. Mégis a 

Jézushoz való viszonyunk határozza meg, 

hogy kik vagyunk, hogy hol van és hol lesz a 

helyünk a világban, ill. az örökkévalóságban.  

Jézus nélkül minden hiábavaló lenne: a 

templomozásunk, az igehirdetésünk, a 

szolgálatunk, a vértanúság is. Nyugaton, már 

jó pár évtizede vannak lelkipásztorok és 

gyülekezetek, akik számára nem Jézus és nem 

a Szentírás áll a középpontban. Egyes 

gyülekezetekben előfordul, hogy Jézus 

feltámadását is tagadják, ennek megfelelő az 

egyháztagjainak az erkölcsi színvonala: 

teljesen elvilágiasodott. 

Ha nem Jézus áll a középpontban, akkor 

elferdül a hitünk, bizonytalanná, erőtlenné, 

hiteltelenné válik a hitéletünk, a bizonyság-

tételünk, az imádságunk. S, ha nem Jézus 

személye oltja meg lelki szomjúságunkat 

gyümölcstelen, sőt értelmetlen lesz az egész 

életünk is. 

A teljes Írás Jézust adja elénk, mégpedig a 

Megváltót, a Krisztust, aki hordozta a világ 

bűnét, aki nemcsak e világra született, mint 

Isten szent Fia, hanem elment egészen a 

keresztig és ott az életét áldozta értünk, hogy 

megszabadítson a bűn, a halál és a Sátán 

fogságából! Az evangéliumok, bár beszélnek 

Jézus csodáiról, gyógyításairól, mégsem a 

csodák állnak a fókuszban, hanem Jézus 

személye, aki közel, sőt közénk, a szívünkbe 

hozta el Isten országát! 

Biztos ismerik a Testvérek azt a kis kitalált 

történetet, amely szemlélteti, hogy miért Jézus 

az igazi, miért ő az egyetlen út, igazság és élet. 

A történet szerint egy ember beleesik egy mély 

gödörbe, melyből nem tud kimászni. Jön 

Mohamed, s kéri az ember, hogy segítsen rajta. 

Mohamed így felel: ha beletörődsz Allah 

akaratába, akkor van rá reményed, hogy 

egyszer megszabadulsz és majd részed lesz a 

mennyei Paradicsomban. Majd jön Buddha és 

őt is kéri az ember, hogy szabadítsa ki a gödör 

fogságából. Mire Buddha így felel: á, ez a te 

nagy bajod, ez a nagy élni akarásod! 

Megtanítalak téged, hogy miként semmisítsd 

meg magadban a vágyat, s majd belesimul-

hatsz a Nirvánába. Ezután Konfucius jön, a 

kínai bölcselkedő, aki azt mondja a 

segélykérőnek: ha bölcsebb lettél volna, nem 

estél volna bele a gödörbe. Ha bölcsé válsz, 

akkor rájössz, hogy miként tudsz kimászni a 

mélyből. Végül jön Jézus, s mikor meghallja a 

segélykiáltó hangját, Ő egyszerűen lemászik a 

gödörbe és élete kockáztatásával is kimenti a 

gödörbe esett embert. Ez az, amit az emberek 

nem ismernek fel, ill. amit nem akarnak 

megérteni, elhinni: Jézus nem egy a sok tanító 

között. Jézus azt tette meg, ami az embernek 

lehetetlen: megváltotta a világot, ő maga vált 

úttá, aki a mennyei Atyához vezet. 

Jézus, mikor felment Jeruzsálembe a 

farizeusok elhatározták, hogy elfogják őt, és 

bármi áron is, de kivégzik. Csak azt nem 

tudták, hogy ezt mikor tegyék meg. 

Féltékenyek, irigyek voltak Jézusra, mert ő 



úgy tanított, mint, akinek hatalma van hozzá. 

A nép vezetői igyekeztek besározni őt a 

szombatnapi gyógyítások miatt és amiatt, mert 

bűnösökkel, a társadalom megvetetteivel is 

érintkezett, sőt egy asztalhoz ült le velük. Neki 

volt hatalma még a bűnözőket, az erkölcstelen 

életű embereket is felemelni és új élettel 

megajándékozni. 

Az ünnep utolsó napján felállt Jézus a 

templomban és így kiáltott: „Ha valaki 

szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz 

énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő 

víz folyamai ömlenek.” 

Jézus hívja a szomjazókat, hívja azokat, akik 

szomjazzák az igazságot, szomjazzák a bűntől 

való szabadulást, szomjazzák az igaz életet és 

az örökéletet, akik szomjaznak valami után, 

amit a világ nem adhat meg. És Jézus meg is 

tudja oltani a szomjúságunkat, hogy ne 

kívánjunk mást, ne óhajtozzuk a bűnt, hanem 

egyedül az Őbenne felfedezett igazságot 

kívánjuk és kövessük. 

Egy iráni lelkész példáját szeretném 

megosztani. „Jozef Nadarkhani baptista 

lelkipásztort azért állították bíróság elé, majd 

ítélték halálra néhány éve Iránban, mert áttért a 

keresztény hitre. Életét akkor a hatalmas 

nemzetközi tiltakozás mentette meg. Az 

összefogásnak köszönhetően a lelkészt 

kiengedték a börtönből, és 2012 őszén 

hazatérhetett családjához. Jozefet és néhány 

társát egy éve újra letartóztatták egy 

istentisztelet alatt. Akkor azzal vádolták őket, 

hogy bort ittak az Úrvacsora során, ezért 

nyolcvan korbácsütést kaptak. Ők ennek 

ellenére tovább folytatták az evangelizáló 

munkát, amíg nyár elején újra le nem 

tartóztatták őket. Július 6-án 10 év 

börtönbüntetést és 2 év száműzetést kaptak 

amiatt, mert terjesztették a kereszténységet, és 

gyülekezeteket hoztak létre. Jozef Nadarkhani 

és társai a szenvedés és üldöztetések ellenére 

sem fordítottak hátat hitüknek. A börtönben 

alkut ajánlottak neki: ha visszatér az iszlámra, 

szabad lesz. Ő mégis kitartott Jézus mellett.” 

Miért? Mert Ő tudja, hogy kinek hisz. Tudja, 

hogy kicsoda az a Jézus Krisztus, aki életét 

adta érte és akit szolgál egy olyan országban, 

ahol ellenséges szemmel tekintenek 

mindenkire, aki nem muzulmán! Vajon ilyen 

biztos talajon áll a mi hitünk is? 

Akik hallották Jézus szavait, azok közül sokan 

állították: ő az a próféta, akiről az Írások szól-

nak. Voltak, akik kételkedtek. Összességében 

a sokaság bizonytalan volt Jézus személyét 

illetően. A szolgákat, akiket azért küldtek a 

főpapok, hogy Jézust elfogják, szintén 

bizonytalanságba kerültek, mert megérintette 

őket valami abból, amiről Jézus szólt. Emiatt, 

nem is teljesítették a főpapok utasítását, hanem 

nélküle tértek vissza. 

A világ, amelyben élünk szintén megosztott 

Jézus személyét illetően, sőt egyre gyakoribb, 

hogy ellene mondanak mindannak, amiről a 

Szentírás, és amiről Jézus beszélt. 

Nem árt tehát olykor összefoglalni és 

tudatosítani, hogy kicsoda számomra Jézus? 

Mit jelent számomra az ő személye? Kinek 

vallom őt és ez miként befolyásolja az 

életemet, a cselekedeteimet, a nézeteimet, az 

eseményekhez való hozzáállásomat? 

Boldogok vagyunk, ha Jézus oltja el a 

szomjúságunkat az ő igéjével, személyével, 

szeretetével és az ő igazságával! Boldogok 

vagyunk, ha belső-lelkiképpen élő víznek 

folyamai ömlenek belőlünk, mert mi is 

megelégíttettünk Jézus és a Szentlélek 

jelenléte által! 

Jézus ma is hív bennünket és általunk másokat 

is! Forduljunk hozzá, ragaszkodjunk hozzá és 

ne engedjük, hogy a világ, a világi 

eszmeáradatok megtévesszenek bennünket! 

Legyen áldott az ÚR, hogy volt olyan 

sorsdöntő találkozásunk vele, mikor 

megoltotta a szomjúságunkat és ránk árasztotta 

kegyelmét, és az Ő Szentlelkét, megerősítve 

elköteleződésünket iránta! Ámen. 

Bába Károly



 

 

2017. szeptemberében újra indul a csütörtöki Bibliaóra, melyen a kevésbé ismert bibliai 

könyvek tanulmányozására kerül sor; továbbá  

- újraindul kéthetente pénteken a Nőikör (szept. 15-től) és a Férfikör (szept. 22-től)  

- a Jókai Mór Iskolánkban indul a Szülők Szombatja című sorozat szept. 16-tól, 

szombatonként. 

- konfirmációi előkészítő  indul szeptember 24-től, vasárnaponként 11
30

-tól 

 

Szeptember 17. 10
00

 Hittanévnyitó; igét hirdet: Peterdiné Molnár Judit lp. 

Szeptember 24. 10
00 

A Betlehem óvoda tanévnyitó istentisztelete;  

         Presbiterjelöltek bemutatása; Úrvacsora. Igét hirdet: Peterdiné Molnár Judit lp. 

    

 

Október 1. 10
00

 Presbiterválasztás. Igét hirdet: Kertész Péter helyettesítő lp. 

 

Október 8. Gyülekezeti nap (10
00

-16
00

) Igét hirdet: Peterdiné Molnár Judit lp. 

 

Október 15. 10
00

 Istentisztelet, igét hirdet: Peterdiné Molnár Judit lp. 

  Barabási testvérgyülekezetünk meglátogatása emléktábla avatás kapcsán 

Október 22. 10
00

 Istentisztelet, igét hirdet: Bej Attila lp. 

 

Október 28. Gyülekezeti kirándulás Esztergomba 

 

Október 29. 10
30 

istentisztelet a rákoskeresztúri evangélikus templomban  

  A kerület református, evangélikus, baptista gyülekezeteinek közös hálaadó 

  istentisztelete a Reformációért.  

  Templomunkban ezen a napon nem tartunk istentiszteletet!!! 

 

November 5. 10
00

 Istentisztelet, igét hirdet: Peterdiné Molnár Judit lp. 

November 12. 10
00

 Istentisztelet, igét hirdet: Kertész Péter helyettes lp. 

  15
30

 Rákoskerti istentisztelet 

November 19. 10
00

 Istentisztelet, igét hirdet: Bej Attila lp. 

November 26. 10
00

 Istentisztelet, Igét hirdet: Peterdiné Molnár Judit lp. 

  15
00

 gyászolók istentisztelete 

  

A Gyülekezet elérhetőségei:  

cím: 1171 Bp. Rákoscsaba u. 2. 

telefon: 257-73-56  

email: budapest-rakoscsaba@reformatus.hu  

honlap: www.rakoscsabairef.hu 

 

Hivatali – bejelentési, egyeztetési idő 

(temetési bejelentés, keresztelési, esküvői 

megbeszélés):  

Hétfő: 16:30 - 17:30  

Csütörtök: 16:30 - 17:30  

Vasárnap: 11:30 - 12:30 

 

Összhang újságunkat kiadja: Rákoscsabai Református Egyházközség (Budapest 1171. Rákoscsaba utca 2.) Szerkesztők: Bába Károly, Bába-Bodonyi Adrien; 

Címlap: Kelemen Egon; Várjuk kedves testvéreink írásait, bizonyságtételeit, melyeket a szerkesztők részére személyesen vagy az alábbi e-mail címre lehet 

eljuttatni. Ugyanide várjuk visszajelzéseiket is. E-mail: bkaresz75@gmail.com Újságunk megjelenését a Gazsó Papírbolt támogatja! Ezúton is köszönjük! 

 

mailto:budapest-rakoscsaba@reformatus.hu
http://www.rakoscsabairef.hu/


 

AZ EGYETLEN VIGASZTALÁSRÓL 

1. Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?  

Az, hogy testestől-lelkestől – akár élek, akár halok – nem a magamé, hanem az én 

hűséges Uramnak és Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok.  

Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából 

megszabadított.  

Úgy megőriz, hogy mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál se hullhat le fejemről, 

sőt mindennek üdvösségemre kell szolgálnia.  

Ezért Szentlelkével bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és 

késszé tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek.  

Alapul szolgáló igék: Róm 14,7–8; 1Kor 6,19; 1Kor 3,23; 1Pt 1,18–19; 1Jn 1,7; 1Jn 

3,8; Jn 6,39; Mt 10,30; Lk 21,18; Róm 8,28; 2Kor 1,20–22; Ef 1,13–14; Róm 8,14.16  

 

2. Mit kell tudnod ahhoz, hogy ezzel a vigasztalással boldogul élhess és halhass?  

Először azt, hogy milyen súlyos a bűnöm és nyomorúságom.  

Másodszor azt, hogy miképpen szabadít meg Isten a bűnből és nyomorúságból.  

Harmadszor, hogy szabadításáért milyen nagy hálával tartozom Istennek.  

Alapigék: Zsolt 50,15; Róm 7,24–25; Tit 3,3–7; Lk 24,46–48; 1Kor 6,11; Jn 9,41; 

15,22; Jn 17,3; Ef 5,10; 1Pt 2,9; Róm 6,1–2.12–13 

 
AZ EMBER NYOMORÚSÁGÁRÓL 

3. Honnan ismered meg nyomorúságodat?  

Isten törvényéből.  

Alapige: Róm 3,20  

 

4. Mit követel tőlünk Isten törvénye?  

Krisztus az, aki megtanítja nekünk a törvény lényegét Máté evangéliuma 22. részében: 

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez 

az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint 

magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.”  

Alapigék: 5Móz 10,12; 3Móz 19,18; Lk 10,27 

 

5. Megtarthatod-e mindezt tökéletesen?  

Nem, mert természetem szerint hajlamos vagyok Istent és felebarátomat gyűlölni.  

Alapigék: Róm 3,10.23; 1Jn 1,8; Róm 8,7; Ef 2,3  

 

6. Vajon Isten teremtette volna az embert ilyen gonosszá és romlottá?  

Nem.  

Isten az embert jónak teremtette, saját képére, azaz igazságosságra és valóságos 

szentségre alkotta, hogy teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, vele 

örökké boldogan éljen, őt dicsérje és magasztalja.  

Alapigék: 1Móz 1,31; 1Móz 1,26–27; Ef 4,24;2Kor 3,18; Kol 3,10 

(Részlet az „újfordítású” Heidelbergi kátéból) 


