
 

 

Cikk főcíme 

A fenti ige folytatásaként 

a kenyér után a borról is szól 

a Prédikátor. 

Különböző alkalmak egy-

beesése folytán Templo-

munkban történt a borhetek 

ünnepélyes megnyitóját be-

vezető Borlovagrendi avatás. 

Templomi helyszín lévén volt 

pár változás a ceremóniában, 

de ettől az érvényessége nem 

változott. A három jelöltet a 

sikeres próbák és eskütétel 

után a Nagymester Lovaggá 

fogadta, amelyet ökumenikus 

áldáskívánás követett. 

Illesse köszönet mindazo-

kat, akik a szőlészet és borá-

szat nemes hagyományát to-

vább viszik, és arra megta-

nítják az eljövendő nemzedé-

keket is.  
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Gyülekezeti Hírmondó 

Alkalmaink: 

• Vasárnaponként délelőtt 

fél 10-kor istentisztelet a 

templomban, a gyermekis-

tentiszteletek a nyári idő-

szakban szünetelnek 

 

 

„Istenünk, 

újíts meg 

bennünket! 

Ragyogtasd 

ránk orcádat, 

hogy megsza-

baduljunk!”  

Zsolt 80,4 

 

Áldás, 

Békesség! 

„…és idd jókedvvel borodat..” 

Magyar református né-

pünk évszázadok óta, ezidő-

tájt ad hálát Istennek, az új 

kenyérért. 

Mindennapi kenyerünk – 

amit sokan oly magától ér-

tetődőnek tekintenek – Is-

ten kegyelmi ajándéka a 

számunkra. 

Elég ha csak a mezőgaz-

daság küzdelemire gondo-

lunk, amikor sokszor nem 

elég a kemény munka, mert 

az időjárási körülmények, 

kártevők, vagy más ténye-

zők miatt elmarad a termés.  

Minden munkánkhoz 

szükségünk van Isten áldá-

sára, hogy az jó eredményre 

vezessen. Éppen ezért min-

den eredményünkért ad-

junk hálát Istennek, s leljük 

örömünket benne.  

Erre buzdít a Prédikátor 

is Isten jóakaratának isme-

retében. Legyen hát szá-

munkra is öröm a minden-

napi kenyér, amely Isten 

gondviselését hirdeti szá-

munkra szüntelen. 

„Azért edd csak 

örömmel kenyeredet…” 



 

 

OLVASANDÓ: Mk 14,26-72 

ALAPIGE: Mk 14,29-31 

„29Péter ezt mondta 

neki: Ha mindenki meg-

botránkozik is, én akkor 

sem. 30Jézus így szólt 

hozzá: Bizony mondom 

neked: te még ma, ezen 

az éjszakán, mielőtt má-

sodszor megszólal a ka-

kas, háromszor tagadsz 

meg engem. 31Ő azonban 

annál inkább mondta: 

Ha meg is kell halnom 

veled, akkor sem tagad-

lak meg. Ugyanígy be-

széltek a többiek is.”  

 

Szeretett Testvéreim a 

Jézus Krisztusban! 

 

Péter tagadásának tör-

ténetét hallhattuk az imént, 

a mai napi újszövetségi ige-

szakaszból a nagy fogadko-

zást, s a későbbi részből a ta-

gadás megtörténtét. Őszin-

tén szólva először nem akar-

tam erről a részről prédikálni 

e mai napon. Sokkal inkább 

az előző szakaszról az utolsó 

vacsoráról és az úrvacsora 

sákramentumáról, hiszen ma 

is sákramentumi közösség-

ben vagyunk jelen az iménti 

keresztelő kapcsán.  

De a kereszteléskor is 

fogadalmak hangzanak el. 

Ígéretek, mind a szülők és 

keresztszülők, mind a gyüle-

kezet részéről. Éppen emiatt 

éreztem nem annyira kedve-

zőnek ezt az igerészt. Aztán 

végiggondolva mindezt mégis 

ez a szakasz került elém, 

pontosan emiatt. Ugyan nem 

a mai keresztelés, hanem ál-

talában a sákramentumok 

kapcsán. Mert a szentségek 

kiszolgáltatásakor mi is foga-

dalmat teszünk. 

Időnként talán nagyon 

is könnyelműen hagyja el 

szánkat a fogadkozás. Hiszen 

gondoljunk csak bele, hány 

gyermek keresztelésénél vol-

tunk jelen? Szülőként bizo-

nyára tudjuk, keresztszülő-

ként is tudhatjuk, de vajon 

tudjuk-e gyülekezeti tag-

ként? Tudjuk hány gyermek 

keresztelésénél tettük foga-

dalmat? Őszintén megmon-

dom én nem tudom. S külö-

nös módon leginkább azokat 

nem tudom összeszámolni, 

amiken nem szolgálattevő 

lelkészként voltam a gyüle-

kezet tagja. Amikor magam 

is a templompadban állva 

tettem fogadalmat. 

S vajon hogy állunk a 

többi fogadalmunkkal? A 

konfirmációi fogadalommal, 

az úrvacsorai fogadalmakkal, 

a házassági esküvel, s ki tud-

ja hányféle fogadkozásunk-

kal? Mert az a baj a fogadal-

makkal is mint annyi más-

sal, kimondani olyan könnyű, 

de véghezvinni sokszor na-

gyon nehéz. 

Péter is milyen könnyen 

kimondta, sőt Jézus figyel-

meztetése után még inkább 

megerősítette, s ekkor már a 
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Igei útravaló – a július 7-én elhangzott igehirdetés  

többi tanítvány is bekapcso-

lódott amint hallhattuk: 

„29Péter ezt mondta neki: Ha 

mindenki megbotránkozik is, 

én akkor sem. 30Jézus így 

szólt hozzá: Bizony mondom 

neked: te még ma, ezen az éj-

szakán, mielőtt másodszor 

megszólal a kakas, három-

szor tagadsz meg engem. 31Ő 

azonban annál inkább mond-

ta: Ha meg is kell halnom ve-

led, akkor sem tagadlak meg. 

Ugyanígy beszéltek a többiek 

is.” 

Közösségben sok min-

den könnyebb, fogadalmat 

tenni is. Ugyanakkor minden 

fogadalomnak személyes kö-

vetkezményei vannak függet-

lenül attól, hogy kikkel 

együtt mondtuk. Különös 

módon Péter tagadásának 

nevezzük e történetet, pedig 

minden tanítvány megtagad-

ta Jézust. Mert a tagadás, és 

a fogadalom megszegése nem 

is a főpap udvarán kezdődik, 

hanem már éppen a Gecse-

máné-kertben, amikor a ta-

nítványok nem tudnak 

együtt virrasztani az imád-

kozó Jézussal. Még erre sem 

képesek, s már ekkor egyedül 

hagyják az Urat. 

Amikor pedig jönnek a 

templomi csapatok Júdás ve-

zetésével Péter lesz az aki 

kardot ránt, aki még harcol-

na Jézusért. Majd ezt követő-

en is követi az Urat, így ke-

rül a főpap udvarába. Igazá-

ból Péter tartott ki a legto-

vább, hiszen a többiek már a 

Gecsemáné-kertjéből szétszé-
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Mert a bukás nem ve-

szélytelen. Kegyelem nélkül 

belepusztulunk, ahogyan el-

veszett Júdás is, mert nem 

tudott kegyelmet kérni tetté-

re. Minden tagadásunk, es-

küszegésünk, fogadalmaink 

elfelejtése magában hordozza 

a pusztulás veszélyét. 

Fontos tehát, hogy töre-

kedjünk ezek megtartására, 

hiszen ez az elsődleges cél: a 

hűség. Hűség a hitben, hűség 

a szolgálatban, hűség minden 

fogadalmunk, eskünk, ígére-

tünk terén.  

De lássuk meg azt is, 

hogy Isten hatalma mindenre 

elég. Ismerjük meg igazán az 

Urat, hogy tudjuk Nála van 

kegyelem számunkra is. Vele 

van tovább, van kiút a mély-

ségből, mert Ő Szabadító, 

Megváltó Úr, aki értünk is 

áldozta Önmagát. 

Ő nekünk is kegyelmet 

hirdet, hiszen ismer minket. 

Tudja milyen gyengék va-

gyunk. Ne feledjük Pétert is 

figyelmezteti Jézus, mert Ő 

pontosan tudj mi fog történ-

ni. Nem feddi Pétert makacs-

ságáért, nem utasítja rendre, 

hanem szelíd szeretettel hív-

ja közös imádságra. S noha 

Péter már ebben elbukik Jé-

zus mégsem küldi el, hanem 

feltámadása után megerősíti 

Pétert, hogy azzá lehessen 

akinek Isten rendelte Őt. Ha 

megmaradunk Isten szövet-

ségében, mi is részesei va-

gyunk a kegyelemnek, hogy 

elbukásaink által is Isten for-

máljon minket, s naponként 

jobbá tegyen megerősítve 

minket is a kegyelemben. 

  Ámen. 
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ledtek. Péter azonban még 

követi az Urat, még ha titok-

ban is. 

Mégis Péter lesz az aki 

a korábbi nagyszavakkal tel-

jesen ellentétesen viselkedik, 

s szóban is megtagadja Mes-

terét. Sőt nem is csak tagad 

esküvel és átokkal erősíti ta-

gadását. Aztán megszólal a 

kakas, azon nyomban. 

Mert a kakas egyszer-

csak megszólal, s meg nem 

tartott fogadkozásaink, es-

küink, ígéreteink lesújtanak 

ránk. Ha eddig nem hallot-

tuk volna a kakasszót, hát az 

igéből most nekünk is kuko-

rékolt a kakas. Mert sajnos 

mi is számtalanszor megta-

gadtuk az Urat.  

Megtagadtuk, amikor 

eltávolodtunk Tőle. Megta-

gadtuk, amikor nem hallgat-

tunk a szavára. Megtagadtuk 

amikor harag, indulat, gyűlö-

let született szívünkben. 

Megtagadtuk, amikor a neki 

szentelendő időt, energiát, 

forrásokat másra használ-

tuk. Megtagadtuk, amikor 

nem indultunk az Ő hívásá-

ra. Megtagadtuk, amikor 

hűtlenné váltunk fogadalma-

inkhoz, s más szolgálatába 

szegődtünk Megannyi módon 

megtagadtuk az Urat, s talán 

nekünk fel sem tűnt. Péter-

nek sem tűnt fel tagadásá-

nak fájdalmas valósága. 

Ám egyszer csak meg-

szólal a kakas. Lehet, hogy 

nem aznap, lehet, hogy nem 

a harmadik tagadás után, de 

egyszer megszólal. S ahogyan 

Péter összetörve sírásra fa-

kadt, akképpen minket is 

összetör a felismerés: megta-

gadtuk az Urat. 

Ne gondoljuk azt, hogy 

velünk ilyen nem történhet! 

Péter is teljesen biztos volt 

önmagában, mégis csúfosan 

elbukott. Mind elbukunk éle-

tünk során, s ahogyan Pétert 

sem mentette meg ettől még 

Jézus intő szava sem, akkép-

pen mi sem tudunk megállni. 

Péter is bukik még később 

apostolként is, amint ezt a 

Galata levélben olvashatjuk. 

Emberként ugyanis bár-

mennyire is törekszünk rá 

sosem leszünk tökéletesek, 

ezért is van szükségünk 

szüntelen a kegyelemre. 

Péter is e kegyelem ál-

tal maradhat meg, s lehet 

majdazzá, akinek Jézus vá-

lasztotta. De ebben a kegye-

lemben Péter is csak újabb 

hitvallás által részesülhetett, 

amint azt a feltámadott Jé-

zussal való találkozásából 

tudhatjuk. Mert bár a bukás 

emberi gyengeségünk velejá-

rója, csak akkor lehet ja-

vunkra, ha Isten kegyelme 

által hitünkben megerősö-

dünk általa. Mert Isten min-

dent képes javunkra fordíta-

ni. Ha Hozzá fordulva igaz 

bűnbánattal kérjük az Ő bo-

csánatát, Ő minket is vissza-

fogad, mint a tékozló fiút sze-

rető Atyja. Isten Krisztusban 

Atyánkká lett, s Krisztus 

érettünk hozott áldozata épp 

az Ő m megbocsátó szereteté-

nek bizonysága. 

Kérjük hát magunk is e 

kegyelmet, hogy részünk le-

hessen benne, s kegyelemből 

mi is épülhessünk hitünk-

ben.  
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Meghívó 
 

A Siloám Református Missziói Otthonban 

(Balatonfüred, Honvéd u. 6.)  

augusztus 20-án  

19 órakor ad koncertet  

a Veszprémi Légierő Zenekara.  

 

A belépés díjtalan!  

Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 

„Dicsérjétek  

kürtzengéssel...” 

 
A 150. zsoltár 3. versével hirdetjük, 

hogy augusztus 19-25. között, ismét a 

Református Általános Iskolában kerül 

megrendezésre a IV. Nemzetközi 

Kürt Mesterkurzus.  

A rendezvény zárókoncertje – 

terv szerint – templomunkban 

lesz augusztus 24-én szombaton 

este 18 órai kezdettel.  

Református Egyházunk 

kettő sákramentumot ismer: 

a Keresztséget és az Úrva-

csorát. Ahogyan a Heidelber-

gi Káté megfogalmazza: 

66. Mik a sákramentu-

mok?  

A sákramentumok látható 

szent jegyek és pecsétek. Isten 

ezeket azért rendelte, hogy 

általuk az evangélium ígére-

tét még jobban megértesse és 

megpecsételje. Ő ugyanis 

megígérte, hogy Krisztus egy-

szeri keresztáldozatáért ke-

gyelemből bűnbocsánatot és 

örök életet ajándékoz nekünk. 

67. Mi a célja az igének 

és a sákramentumoknak? 

Vajon az, hogy hitünket 

Krisztus keresztáldozatá-

ra mint üdvösségünk egye-

düli alapjára irányítsák? 

Igen ,  ez  a  cé l juk .  

Mert a Szentlélek az evangéli-

umban tanítja, amit a sákra-

mentumokkal meg is erősít, 

hogy teljes üdvösségünk 

Krisztus egyszeri keresztáldo-

zatában rejlik. 

Sákramentumaink Egy hajóban 

Ökumenikus hajóútra hívunk 

továbbra is minden érdeklődőt 

szeptember 7-én, (szombaton) 

a Szent Miklós hajóra. Balaton-

füredről indulnánk délelőtt 10 

órakor, és ide is érnénk vissza 

pontosan délre. A hajóbérlés 

költségeihez 2.000,- Ft hozzájá-

rulást kérünk a résztvevőktől, 

bízva abban, hogy gyülekeze-

tünk 50 fős keretét meg tudjuk 

majd tölteni. 

Nyári szünet 

Ezúton is értesítjük a Kedves 

Testvéreket, hogy a nyári idő-

szakban szünetelnek a keddi 

és szerdai bibliaórák, a kórus-

próbák, és a gyermekistentisz-

teletek 


