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Gyülekezeti Hírmondó  

Online  

alkalmaink: 

•  Hétfőtől szombatig 7:30-tól 

reggeli áhítatot (június 15-

ig), vasárnaponként délelőtt 

fél 10-kor istentisztelet köz-

vetítünk élőben a templom-

ból, Gyülekezetünk illetve 

hétfőn és csütörtökön az 

Iskola Facebook oldalán. Az 

alkalmak honlapunkról is 

visszanézhetők. 

 

Templomi 

alkalmaink 
 

• Vasárnaponként délelőtt fél 

10-kor tartunk istentisztelet 

a templomban. 

 

• A gyermekistentiszteletek és 

további gyülekezeti alkalma-

ink a nyári időszakban szü-

netelnek. 

Áldás, 

Békesség! Hiszek egy Istenben,  

hiszek egy hazában, 

Hiszek egy isteni  

örök igazságban, 

Hiszek Magyarország 

feltámadásában. 

Ez az én vallásom,  

ez az én életem, 

Ezért a keresztet  

vállaimra veszem, 

Ezért magamat is  

reá feszíttetem. 

Szeretném harsogni  

kétkedők fülébe, 

Szeretném égetni  

reszketők lelkébe, 

Lángbetűkkel írni  

véres magyar égre: 

Ez a hit a fegyver,  

hatalom és élet, 

Ezzel porba zúzod  

minden ellenséged, 

Ezzel megválthatod  

minden szenvedésed. 

E jelszót, ha írod 

lobogód selymére, 

Ezt, ha belevésed  

kardod pengéjébe, 

Halottak országát  

feltámasztod véle. 

Harcos, ki ezt hiszed,  

csatádat megnyerted, 

Munkás, ki ennek élsz,  

boldog jövőd veted, 

Asszony, ki tanítod,  

áldott lesz a neved. 

Férfi, ki ennek élsz,  

dicsőséget vettél, 

Polgár, ki ezzel kélsz,  

új hazát szereztél, 

Magyar, e szent hittel  

mindent visszanyertél. 

Mert a hit az erő,  

mert aki hisz, győzött, 

Mert az minden halál és 

kárhozat fölött 

Az élet Urával  

szövetséget kötött. 

Annak nincs többé rém,  

mitől megijedjen, 

Annak vas a szíve  

minden vésszel szemben, 

Minden pokol ellen,  

mert véle az Isten! 

Annak lába nyomán  

zöldül a temető, 

Virágdíszbe borul  

az eltiport mező, 

Édes madárdaltól  

hangos lesz az erdő. 

Napsugártól fényes  

lesz a házatája, 

Mézes a kenyere,  

boldogság tanyája, 

Minden nemzetségén  

az Isten áldása. 

Magyar! te most árva,  

elhagyott, veszendő, 

Minden nemzetek közt  

lenn a földön fekvő, 

Magyar legyen hited  

s tied a jövendő. 

Magyar, legyen hited  

és lészen országod, 

Minden nemzetek közt  

(Folytatás a 4. oldalon) 

Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna  

Hitvallás 



OLVASANDÓ: Zsolt 44,1-27 

ALAPIGE: Zsolt 44,27 

 

„27Siess segítségünkre! 

Válts meg minket irgalmad-

ból!” 

 

Szeretett Testvéreim a 

Jézus Krisztusban! 

 

A trianoni békediktátum 

évszázados igazságtalansá-

gának napján mi istentisz-

teleti közösségbe gyűltünk 

össze. Fájó emlékezésünk-

ben is hálát adunk a Min-

denható Istennek, hogy 

minden más akarat ellenére 

a magyar nemzet megma-

radt a Kárpát-medencében, 

s szétszakítottságunkban is 

összetartozunk. S hálát 

adunk azért is, hogy erről 

nyíltan beszélhetünk. 

A felolvasott 44. zsoltár, 

Izráel történelméről és 

veszteségeiről szól, mégis 

segít minket is emlékezés-

ben, a történelem helyes ér-

telmezésében. Ha felidéz-

zük magyarságunk törté-

nelmét és az Ószövetség 

történelmét, gyakorta érez-

hetjük úgy, hogy sok hason-

lóság van a két nép történe-

te között.  

Nem újkeletű felfedezés 

ez, hiszen már a XVI. szá-

zadi protestáns Jeremiád-

énekek is éppen erről szól-

nak. Gondoljunk akár csak 

az énekeskönyvünkben is 

megtalálható, imént éne-

kelt 385. dicséretre: 

„Keserves szívvel Magyar-

országban mondhatjuk ma-

gunkról, A nagy siralmat, 

kit Jeremiás régen írt zsi-

dókról...” 

Protestáns örökségünk 

ezen példája is arról tanít 

minket, hogy a történelem 

eseményeit is Isten igéje 

szerint kell mérlegelnünk 

és értelmeznünk, s ami még 

fontosabb, hogy Isten igéje 

szerint való következtetése-

ket kell levonnunk belőle. 

Jóllehet a történelem 

nagy és összetett folyamat, 

amelyben gyakorta nem 

könnyű döntésre jutni, és 

kijelenteni mi a jó vagy a 

rossz, mert a jónak tűnő 

dolgok által is szörnyűségek 

mennek végbe, míg a ször-

nyűségek is jó dolgokhoz 

vezethetnek. Mindenesetre 

nekünk, Isten igéjének 

igazsága alapján kell okul-

nunk eleink történeteiből, 

hogy mindazt, ami példás 

és követendő magunk is to-

vább vigyük, ami pedig íté-

letre való azt hátrahagyjuk. 

Az pedig, hogy a Biblia 

lapjain az évezredek rég-

múltjából egy hasonló törté-

nelmet olvashatunk, mint a 

sajátunk, különösen is arra 

kell ösztönözzön minket, 

hogy necsak a saját népünk 

történelméből, de az Ószö-

vetség népének történelmé-

ből is okuljunk.  
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Igei útravaló – a június 4-én elhangzott igehirdetésből  

Így az elhangzott 44. 

zsoltár is sok tanulságot 

hordoz számunkra, mind a 

múlt értékelésében, mind a 

jövő alakításában. S az 

egyik legnagyobb felismeré-

se ennek a különös zsoltár-

nak, amit minden hívő em-

ber is megtapasztal élete 

során, hogy csak Istennel 

lehet diadalt aratni. Isten 

nélkül nincs igazi győzelem. 

S ebbe nemcsak a fegyver-

rel vívott, külső, testi har-

cokra kell gondolnunk, ha-

nem minden küzdelmünk-

re. A fegyverrel vívott, kül-

ső, testi harcoktól, az önma-

gunkkal vívott, belső, lelki 

vívódásokig. 

Isten kegyelméből mi 

most békeidőben élhetünk, 

de körülöttünk a világban 

most is sokfelé harcok dúl-

nak. S bár hazánkban nincs 

fegyveres konfliktus, de 

magunk is megvívjuk a 

mindennapi élet ezernyi 

küzdelmét, és lelki harca-

ink sokaságát, amelyeknek 

hasonlóan nagy a tétje. 

Minden küzdelmünkben Is-

ten akarata szerint kell 

azonban küzdenünk, s ak-

kor magunk is megtapasz-

talhatjuk az Ő megsegítő 

kegyelmét, megváltó irgal-

mát, amellyel akár a kény-

szerű veszteséget is el tud-

juk hordozni. 

Trianon fájdalmas vesz-

teségét is el kell hordoz-

nunk. Nem szabad elfeled-
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dálatos erőt ad nekünk, 

hogy a történelem viharai-

ban is révbe érhessünk, s az 

embertelenségek sokaságá-

ban is emberek maradhas-

sunk.  

Isten gyermekei, akik 

által Isten dicsősége ragyog-

hat fel még a legnagyobb 

sötétségben is. Ilyen csodá-

latos kegyelmet kaptunk 

Krisztusban, hogy immáron 

mi magunk is lehetünk Is-

ten kegyelmes szeretetének 

nemcsak megélői, hanem 

áldott továbbadói is. 

Bármilyen úton kelljen 

is járnunk, mindenhol el-

tölthet hát minket megvál-

tottságunk öröme, s min-

denhol élő közösségben le-

hetünk Szabadító Urunk-

kal, aki által számunkra is 

mindenkor van kiút járjunk 

akár magasságokban, akár 

mélységekben. 

A trianoni békediktátum 

100. évfordulóján, a Nemze-

ti Összetartozásért adunk 

hálát, hogy Isten szabadító 

kegyelmében ma is szólhat 

magyar szó, ének és imád-

ság az elszakított területe-

ken is, s Istenbe vetett re-

ménységgel hisszük, hogy 

mindig így is lesz, függetle-

nül attól, hogy hol húznak 

határokat közénk, nemzeti 

összetartozásunk lelki kö-

zösségét nem vehetik el tő-

lünk, s az egy Istenben, egy 

Hazában, és az egy Isteni 

örök igazságban való hi-

tünk, elhozza nekünk Ma-

gyarország feltámadását.  

 

Ámen. 
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nünk, nem szabad beletö-

rődnünk, de azt el kell fo-

gadnunk, hogy ez a jelenle-

gi helyzet. Ugyanakkor azt 

is észre kell vennünk, hogy 

minden politikai, közigaz-

gatási határ ellenére is ösz-

szetartozunk. S amíg mi 

testvérként tekintünk egy-

másra, amíg testvéri köte-

lékben maradunk, addig 

nem választhatnak el min-

ket semmilyen módon. Le-

het, hogy fizikai közösség-

ben nem lehetünk együtt, 

de a lelki közösséget nem 

vehetik el tőlünk. 

Magyarságunk sokmin-

dent átélt már, országunkat 

is többször megszaggatták, 

de mi mégis itt vagyunk. 

Isten kegyelméből megma-

radtunk magyarságunkban. 

S mi akik a közigazgatási-

lag is Magyarországon élhe-

tünk sokat tehetünk a mai 

határokon kívül rekedt, de 

az ezeréves határokon belül 

lévő testvéreinkért. 

Reformátusságunk élen 

jár ebben, hiszen a Kárpát-

medencei református egy-

ség 2009. óta létezik már, s 

azóta is hirdetjük: „Hisszük 

és valljuk, hogy Krisztus 

igazsága szabadít meg min-

den igazságtalanságból és 

nyomorúságból. Hisszük, 

hogy gyógyító hatalma meg-

teremti Benne való egysé-

günket is. Hisszük, hogy ha 

Őt követjük a megbékélés 

eszközei lehetünk minden 

körülmények között. Hisz-

szük, hogy a magyar refor-

mátusság összefogása Jézus 

Krisztus egyetemes egyhá-

zának egységét és hiteles 

bizonyságtételét szolgálja, 

melynek mindnyájan tagjai 

vagyunk. Krisztus a jövő, 

kövessük együtt Őt!” 

 

A hívő ember számára 

ugyanis mindenkor a Krisz-

tusi út adatott. Azon járva 

– bármerre vigyen is – Isten 

segítsége mindenkor, min-

denben rendelkezésre áll. Ő 

meg tud váltani minket 

minden nyomorúságunkból, 

sőt már megváltott. Ez a 

boldog tudat pedig szá-

munkra is csodálatos vi-

gasztalást és reménységet 

hordoz, hogy minden evilági 

gyötrelem, küzdelem, fájda-

lom, szenvedés és veszteség 

ellenére is van számunkra 

örök boldogság. E múló föl-

di élet gyötrelmei is múló-

ak, de Krisztusért minket 

készen vár az örökkévaló-

ság mennyei dicsősége. 

Ennek boldog tudatában 

kell hát előre tekintenünk 

mindenkor, és Isten akara-

tához igazodva kell megten-

nünk mindazt, amit Ő 

elénk adott, vagy amibe az 

élet sodort. Bárhogy történ-

jék is, a zsoltároshoz hason-

lóan mi is kérhetjük, hogy 

az Úr siessen segítségünk-

re, s meg fogjuk tapasztalni 

az Ő szabadító irgalmát. 

Isten gyermekiként kér-

hetjük az Ő segítségét, út-

mutatását, hogy megóvjon 

minket minden bajtól, s 

amin át kell mennünk azon 

is az Ő oltalmába helyez-

hessük életünket. Isten sze-

retetének megismerése cso-
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az első, az áldott, 

Isten amit néked  

címeredbe vágott. 

Szíved is dobogja,  

szavad is hirdesse, 

Ajkad ezt rebegje,  

reggel, délben, este, 

Véreddé hogy váljon  

az ige, az eszme: 

Hiszek egy Istenben,  

hiszek egy hazában, 

Hiszek egy isteni  

örök igazságban, 

Hiszek Magyarország  

feltámadásában!  

(Folytatás az 1. oldalról) 

Szóljon a harang!2 

„Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre.” S mi immáron 

nemzedékek óta a szétszaggatott hazában esedezünk Hozzád. Urunk, egy év-

század sem elég, hogy az emberi történelem eme mérhetetlen igazságtalansá-

gát elfogadhassa a magyar szív és lélek. Rettenetes ez az ítélet, amellyel min-

ket sújtott a világ. Még rettenetesebb a mi vétkünk, hogy magyar testvéreinket 

számtalanszor megtagadtuk, s a csonka Magyarország határain túl élőket ide-

gennek neveztük. Urunk bocsásd meg nekünk kis-magyarországiaknak, hogy 

így megbántottuk nagy-magyarországi testvéreinket. Köszönjük, hogy ma már 

minden magyar teljes jogú állampolgára lehet a magyar hazának lakóhelyétől 

függetlenül. Urunk áldunk Téged mindazokért, akik minden üldöztetés ellenére 

is megőrizték magyarságukat a Kárpát-medencében. Köszönjük, hogy a mai 

határok túloldalán is szól még magyar ének és imádság, s hogy mi egy olyan 

országban élhetünk itt, amelyet nemzettestvéreink vesznek körül. Urunk kö-

szönjük, hogy imáink meghallgatásának jeleként, ma már szabadabban járhat-

juk át határainkat, s még ha járvány, vagy más ok miatt le is zárják azokat, 

mégis határtalan közösségben együtt áldhatunk Téged, megtartó szeretete-

dért. Kérünk Urunk, oltalmazz minket továbbra is, légy őrzője minden magyar-

nak szerte a világban, hogy milliók ajkán mindig zengjen e nemzeti imádság: 

Isten, áldd meg a magyart Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje védő kart, Ha 

küzd ellenséggel; Bal sors akit régen tép, Hozz rá víg esztendőt, Megbűnhődte 

már e nép A múltat s jövendőt! Ámen. 

Reformátusok 

és Trianon 

Ezzel a címmel készült do-

kumentumfilm az 1881-ben 

létrejött Magyar Református 

Egyház 1920-as feldarabo-

lásáról. A trianoni döntés 

Református Egyházunkat is 

nagymértékben megcsonkí-

totta. Ennek küzdelmeiről, 

nehézségeiről, kapunk tájé-

koztatást e félórás filmből, 

amelyet a reformatus.hu, a 

refdunantul.hu, gyülekezeti 

honlapunk, illetve a https://

youtu.be/iYg_lhxagUE linken 

lehet megtekinteni. 

Akikhez elér, és figyelik 

harangjaink szavát, észreve-

hették, hogy az elmúlt hó-

napban időnként másképp 

szóltak a harangok, mint az 

megszokott. 

A járványügyi veszély-

helyzet idején harangjaink is 

betegeskedtek egy keveset. 

Elsőként a húsvéti ünne-

pek táján figyeltünk fel arra, 

hogy a negyedes óraütések 

halk kattanásokká szelídül-

tek, majd egyszer elhallga-

tott a nagyharang is. 

Sajnos az ütőszerkezet 

letört a helyéről, a nagyha-

rangnak pedig a húzószerke-

zete szakadt le. Ez utóbbit 

tudtuk helyben javítani, az 

előbbire nem volt lehetősé-

günk.  

Áldozócsütörtökön a kö-

zépső harang némult el. Ki-

szakadt a nyelve. Rá egy 

hétre éppen a középső ha-

rang javítása előtt a nagy-

harangból is kiszakadt a 

nyelv. 

Ezúton is köszönjük Ka-

jos Istvánnak, hogy másnap 

délutánra a nagyharangot is 

megjavította. Így Pünkösd 

ünnepére minden harang 

újra működőképessé vált, és 

immár az óraütések is újra 

hallhatóak minden negyed-

órában. 


