
Cikk főcíme 

Egyházunkban idén le-

telnek a közegyházi tiszt-

ségek hatéves mandátu-

mai, így egyházmegyei, 

egyházkerületi és zsinati 

tisztségviselőket kell vá-

lasztani. 

Ez a folyamat a presbi-

tériumoknak ad feladatot, 

hiszen az egyházközségek 

szavazatait a presbitériu-

mok szavazatai alapján 

kell leadni. A presbitériu-

mok választják az esperest 

és az egyházmegyei gond-

nokot, a püspököt és az 

egyházkerületi főgondno-

kot, valamint a zsinati ta-

gokat, az egyházmegyei je-

lölő közgyűléseken jelöltsé-

get szerzők közül. 
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Gyülekezeti Hírmondó 

Alkalmaink: 

• Vasárnaponként délelőtt 

fél 10-kor tartunk istentisz-

teletet a templomban,  

• Vasárnaponként reggel 8-

kor istentiszteletet tartunk 

újra a Szívkórház nagyter-

mében 

• A gyermekistentiszteletek 

és további gyülekezeti al-

kalmaink a nyári időszak-

ban szünetelnek. 

 

„Miközben ettek, Jézus 

vette a kenyeret, áldást 

mondott, és megtörte, a 

tanítványoknak adta, és 

ezt mondta: Vegyétek, 

egyétek, ez az én  

testem! Azután vette a 

poharat, és hálát adva 

nekik adta, és ezt mond-

ta: Igyatok ebből mind-

nyájan, mert ez az én 

vérem, a szövetség vére, 

amely  

sokakért kiontatik  

a bűnök bocsánatára.” 

Mt 26,26-28 

Áldás, 

Békesség! 

Közegyházi tisztújítás 

Amint már előző szá-

munkrban is jeleztük 

augusztus 27-én, csütör-

tökön, 18 órai kezdettel 

Templomunkban Pálúr 

János Liszt Ferenc - Dí-

jas orgonaművész ad or-

gonakoncertet.  

Eredetileg ezt az alkal-

mat májusra terveztük, 

mint az egyházmegyei or-

gonaalap nyitókoncertjét, 

sajnos azonban akkor nem 

tarthattuk meg a járvány-

ügyi helyzet okán, most 

azonban bepótoljuk.  

A koncertre a belépés 

díjtalan, a kihelyezett per-

selyekbe az orgonaalap ré-

szére gyűjtünk adományo-

kat, az egyházmegye terü-

letén lévő sípos orgonák 

fenntartására, javítására. 

Pálúr János Párizs Vá-

rosának Nagydíját nyerte 

meg 1997-ben, a Zeneaka-

démia tanára, a Fasori Re-

formátus Templom orgo-

nistája, 2017-ben, kapta 

meg a legmagasabb zenei 

állami kitüntetést, a Liszt-

Díjat. (forrás:  palur.hu) 

Orgonakoncert 



OLVASANDÓ:2Móz 7,1-8,15 

ALAPIGE: 2Móz 5,1-2; 

8,4.6b 

 

„Azután bement Mózes 

és Áron a fáraóhoz, és ezt 

mondták neki: Így szól az 

ÚR, Izráel Istene: Bocsásd 

el népemet, hogy ünnepet 

szentelhessen nekem a 

pusztában! A fáraó azon-

ban ezt felelte: Kicsoda az 

az ÚR, hogy hallgassak a 

szavára és elbocsássam Iz-

ráelt? Nem ismerem az 

URat, és nem bocsátom el 

Izráelt.” 

„Könyörögjetek az ÚR-

hoz, hogy távolítsa el a bé-

kákat rólam és népemről! 

Én pedig elbocsátom a né-

pet, hogy áldozzon az ÚR-

nak. … Mózes ezt mondta: 

Úgy lesz, ahogyan mon-

dod, hogy megtudd: nincs 

hasonló a mi Istenünkhöz, 

az ÚRhoz.” 

 

Szeretett Testvéreim 

az Úr Jézus Krisztusban! 

 

Isten megismerésének  

két útja van: az ítélet útja 

a csapások által, s a kegye-

lem útja a szabadítás ál-

tal. 

I. 

Egyiptom népe az íté-

let útján ismerte meg Is-

tent, és az Ő mindenekfe-

lett való hatalmát. A fáraó 

keménysége és önteltsége 

vezetett erre az útra, ame-

lyet Isten rendelt Egyip-

tomnak büntetésül. 

Ne feledjük Egyiptom-

ban a fáraót istenként tisz-

telték, s ő maga is ekképp 

vélekedett, amikor fennhé-

jázón mondta: „Kicsoda az 

az ÚR, hogy hallgassak a 

szavára és elbocsássam Iz-

ráelt? Nem ismerem az 

URat, és nem bocsátom el 

Izráelt.” 

Tulajdonképpen erre 

is válasz a tíz csapás, ame-

lyek közül az első hármat 

olvastuk. S ez a három 

csapás önmagában is jól 

mutatja, hogy Isten hatal-

ma sokkal nagyobb, mint 

bárki másé. Amint hall-

hattuk ugyanis a jeleket és 

az első két csapást, még az 

egyiptomi mágusok is 

megcselekszik: a botjuk 

kígyóvá válik, a vizet vérré 

teszik, s még békákat is 

tudnak előhívni.  

Azonban a csapást 

nem tudják megszüntetni, 

hiszen a fáraó nem hozzá-

juk fordul, hanem Mózest 

hívatja: „Könyörögjetek az 

ÚRhoz, hogy távolítsa el a 

békákat rólam és népem-

ről! Én pedig elbocsátom a 

népet, hogy áldozzon az 

ÚRnak. … Mózes ezt 

mondta: Úgy lesz, ahogyan 
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Igei útravaló – a július 5-én elhangzott igehirdetésből 

mondod, hogy megtudd: 

nincs hasonló a mi Iste-

nünkhöz, az ÚRhoz.”  

S ezt mondják hama-

rosan a mágusok is, hiszen 

a szúnyogokat már nem 

tudják előhozni, s belátják, 

hogy Isten cselekszik. 

Csakhogy a fáraó nem en-

ged vélt istenségéből, s 

nem enged Mózes kérés-

nek sem.  

Ne feledjük az első al-

kalommal, amikor Mózes 

kér, még nem fenyeget 

csapással, hanem éppen 

ennek elhárítására kéri, 

hogy elmehessenek, de a 

fáraó nem enged. S azután 

is időről-időre a csapások 

előtt Mózes figyelmezteti a 

fáraót, akin immár Isten 

ítélete megy végbe ezért 

nem is tud már engedni. 

Egyiptom népe igen 

fájdalmas úton ismeri meg 

Istent, s nem is juthatnak 

Isten közelébe, mert a vét-

keik feletti ítélet miatt el-

vettetnek Isten felséges 

színe elől. 

II. 

Mindeközben Izráel 

népe egy egészen más utat 

jár be. Nekik is meg kell 

ismerni az Urat atyáik Is-

tenét. S bár az ő életüket a 

fáraó csapása teszi küzdel-

mesebbé, azáltal, hogy 

még több munkát vet ki 

rájuk, Izráel fiai mégis a 
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helyzetünk. 

Isten nem ígér nekünk 

gondtalan életet, de azt 

ígéri, hogy megsegít min-

ket, és velünk lesz minden-

napon a világ végezetéig. Ő 

hű ehhez az ígéretéhez, le-

gyünk mi is hűek Hozzá! 

Mert Isten sosem hagy el 

minket, csak mi hagyjuk el 

Őt időnként, s válunk 

olyanná mint a fáraó, hogy 

azt kérdezzük: „Kicsoda az 

az ÚR, hogy hallgassak a 

szavára…? Nem ismerem 

az Urat…” 

Nekünk kijelentette 

magát kegyelmes Isten-

ként, aki értünk adta ön-

magát Krisztusban, s ha 

ezek után nem ismerjük 

Őt, azért ne Őt hibáztas-

suk, hanem magunkat, 

hogy nem is akarjuk meg-

ismerni.  

De miért járnánk az 

ítélet pusztító útján, ha 

járhatunk a kegyelem élet-

adó, újjáteremtő útján is?! 

Mert Isten minket erre hí-

vott el, hogy életet nyer-

jünk, hogy szabadulást 

nyerjünk, hogy az Ő gyer-

mekeiként áldásokat örö-

köljünk átok helyett. 

Járjunk hát a Minden-

ható Isten útján, hogy mi 

is saját, boldog tapaszta-

lattal mondhassuk, hirdet-

hessük a világban: „nincs 

hasonló a mi Istenünkhöz, 

az ÚRhoz.”  

  Ámen. 
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kegyelem útját járhatják. 

A kegyelem útját, hiszen 

őket nem sújtják a csapá-

sok, ami által a jelek még 

nagyobbá lesznek. S a tíz 

csapás után ők megszaba-

dulnak majd, és kivonul-

hatnak a szolgaság házá-

ból, hogy Isten szent népé-

vé legyenek, hogy Isten 

gyermekeivé legyenek. Ne-

kik is újra meg kell ismer-

niük Istent, aki csodálatos 

ígéreteit adta nekik, hogy 

őt követve a kegyelem út-

ján járhassanak majd. 

Persze ez az út is küz-

delmes, sokszor fájdalmas, 

nehéz, nehéz és rémísztő, 

azonban a célja egészen 

más, mint az ítélet útjáé, 

hiszen itt a cél a kegyelem, 

amelyből szintén megtud-

ható, hogy „nincs hasonló 

a mi Istenünkhöz, az ÚR-

hoz.” 

III. 

S e két út közül az 

egyiket minden embernek 

végig kell járni, vagy a ke-

gyelem vagy az ítélet útját, 

hogy az ember megismerje 

Isten hatalmát. Minket Is-

ten a kegyelem útjára hí-

vott el az Ő szent Fia által, 

hogy minket is kivezessen 

a szolgaság házából, és 

megmentsen a bűn, halál 

és kárhozat rabságából. 

Nem testi, hanem lelki 

szabadságot ajándékozott 

nekünk, hogy akadályok 

és eltévelyedések nélkül 

járhassuk a kegyelem út-

ját. 

Mert bizony a kegye-

lem útjáról is le lehet tér-

ni, s az ember könnyen az 

ítélet útjára tévedhet. Iz-

ráel fiai is hamar ítéletek 

sorát vonják fejükre láza-

dozásaik, kicsinyhitűségük 

és bálványimádásuk mi-

att. Gondoljunk akárcsak 

az aranyborjú történetére, 

vagy Izráel egész történel-

mére: ha Istent követik, 

békességben élhetnek, ha 

Isten ellen fordulnak, íté-

let sújt rájuk. 

Isten mindkét úton 

megismerhető az ítélet és 

a kegyelem útján egy-

aránt. Mi a kegyelem útjá-

ra hívattunk el, de ezzel e 

lehetőséggel tudnunk kell 

élni, s tudnunk kell végig-

járni ezt az utat, amit Is-

ten készített számunkra, s 

amelyen Őt követve életet 

nyerhetünk. S bár ez az út 

is küzdelmes, sokszor igen 

nehéz, mégsem szabad le-

térnünk róla, mert csak ez 

az út vezet az életre, s 

minden más út ítéletre és 

pusztulásba visz. 

Mi erre az útra, a ke-

gyelem útjára kaptunk el-

hívást Krisztusban a ke-

resztség sákramentuma 

által. Legyünk hát hűek 

ehhez az elhíváshoz, hogy 

mi eljuthassunk a nekünk 

ígért mennyei hazába. Hű-

nek kell maradnunk Isten-

hez, mert Vele minden 

küzdelemben miénk lesz a 

diadal, még akkor is, ha 

esélytelennek látszik a 
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1. Mi életedben és halálodban egyetlen vi-

gasztalásod?  Az, hogy testestől -

lelkestől – akár élek, akár halok1 – nem az 

önmagamé,2 hanem az én hűséges Uramnak 

és Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulaj-

dona vagyok.3 Ő drága vérével minden bűnö-

mért maradéktalanul megfizetett,4 és az ör-

dög hatalmából megszabadított.5 Úgy meg-

őriz,6 hogy mennyei Atyám akarata nélkül egy 

hajszál se hullhat le fejemről,7 sőt mindennek 

üdvösségemre kell szolgálnia.8 Ezért Szentlel-

kével bizonyosságot ad örök életemről, és 

szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra,9 

hogy szüntelenül neki éljek.10 

1Róm 14,8 • 21Kor 6,19 • 31Kor 3,23 • 41Pt 1,18–19; 
1Jn 1,7 • 51Jn 3,8 • 6Jn 6,39 • 7Mt 10,30; Lk 21,18 • 
8Róm 8,28 • 92Kor 1,20–22; Ef 1,13–14 • 10Róm 
8,14.16 

Kiskelyhes(poharas)  

úrvacsora 
Augusztusban ismét úrvacsorás isten-

tisztelet várható az új kenyérért való há-

laadás alkalmából. Reméljük további szi-

gorítások nélkül megélhetjük a sákra-

mentumi közösséget. 

Ha minden a mostani állapotban ma-

rad, akkor ismét a kispoharakat fogjuk 

használni, de immár nem a padokban, 

hanem a régi rendhez hasonló módon, az 

Úr asztalához járulva.  

Kérjük az egymástól való biztonságos 

távolság megtartását! 

Jóllehet nyitókoncertnek 

terveztük és hirdetjük au-

gusztus 27-i orgonakoncer-

tünket, valójában már több 

orgonaalapot támogató 

koncert is megvalósult kö-

zelünkben az elmúlt hetek-

ben. Ilyen volt az Orgona-

tábor zárókoncertje Bala-

tonarácson, de volt koncert 

Balatonaligán, Kádártán 

és Balatonfűzfőn is. 

Augusztus 9-én 18 

órai kezdettel a Balaton-

kenesei Református Temp-

lomban kerül megrende-

zésre a XII. Kántorkon-

cert.  

Az igei szolgálatot a há-

zigazda Németh Péter ba-

latonkenesei lelkipásztor  

végzi, az orgonán pedig 

Küronya Veronika, Sipos 

Csaba és Varga Áron szol-

gálnak majd. 

Mint minden Orgona-

alap koncertre, így erre is 

ingyenes a belépés, de ado-

mányainkkal támogathat-

juk az Orgonaalap eredmé-

nyes működését. 

További orgonaalap koncertek V. Nemzetközi  

Kürtkurzus 

 

Jelen információink szerint 

immár az V. Nemeztközi 

Kürtkurzusnak adhat otthont 

a Balatonfüredi Református 

Általános Iskola. 

 

A tervek szerint  

a zárókoncert ismét  

Templomunkban lesz  

2020. augusztus 22-én  

19 órai kezdettel,  

amelyre minden érdeklődőt 

szeretettel hívunk és várunk. 


