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Károlyi Gáspár szobra a gönci református templom előtt 

DDDrrr ...    LLLaaammmpppééé rrr ttt hhh    GGGyyyuuu lll aaa :::       
AAA    RRREEEFFFOOORRRMMMÁÁÁCCCIIIÓÓÓ   ÜÜÜNNNNNNEEEPPPEEE      

(részlet) 
 

 

Mit ünneplünk október 31-én? Semmi 
esetre sem a nyugati egyházszakadást, hanem 

azt a csodálatos pillanatot és az azt követő 
eseményeket, hogy dr. Luther Márton és 

munkatársai, a középkor folyamán a  
krisztusi tanítástól bizony jócskán eltért 
egyházat megpróbálták visszatéríteni az 

eredeti alapokhoz. Mi úgy látjuk  
és gondoljuk, hogy ez akkor sikerült. Az 
viszont szomorú "melléktermék," hogy az 

egész egyház nem reformálódott,  
hanem darabjaira esett.  

Mit tekintünk alapvető tanításnak? 
Természetesen a hit közös megvallása az 

Apostoli és a Niceai Hitvallásban és az  
ÚRtól tanult imádság közös keresztyén 
kincsünk. A reformáció tanítása szerint  

az az eredeti, amit a Biblia tartalmaz,  
a Szent Könyv, Isten által ihletett írások.  

Azaz a tanításban a "Sola Sriptura,"  
egyedül a Szentírás a fő mondanivaló.  
Az összes többi tanítás már kritikával 

kezelendő, nem tudni esetleg pontosan,  
hogyan és miért adódott az egyházi 
gyakorlathoz, s esetleg csak emberi 
hagyomány. Ebből következik, hogy  
pl. nincs kizárólagos liturgia. Termé- 
szetesen van egy – az ősi keresztyén  

liturgiára építő – istentiszteleti menet- 
rend, de nem a liturgia teszi az 

istentiszteletet, hanem Isten Igéje.  
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"Sola Fide," egyedül a hit! Nem 

gondoljuk, hogy emberként, bár Isten 
képére vagyunk teremtettek és az Ő 
Szent Lelke van bennünk, tenni tudunk 
valamit az üdvösségünkért. A jó 
cselekedeteinkkel nem érdemelhetjük azt 
ki! A dolog éppen fordítva áll. Jézus 
önmagát adta értünk, meghalt a 
bűneinkért. Áldozata tökéletes és teljes, 
ahhoz nem kell, de nem is lehet 
hozzátenni semmit. A benne való hitért 
kaphatjuk ajándékba az üdvösséget. 
Természetesen ezért köszönetképpen jó 
cselekedetekre vagyunk kötelezettek.  

"Sola Gratia," egyedül a kegyelem! 
Mert még a jó cselekedet sem megy 
mindig és nem megy igazán, hiszen még 
Pál apostol is azt mondta: "akarom a jót 
és teszem a rosszat!" Mindenestül rá 
vagyunk hát szorulva Isten kegyelmére, 
és Ő nem akarja, hogy elvesszünk, 
hanem azt, hogy éljünk. Ezért küldte a 
Földre emberként, gyámoltalan kisded-
ként az Örök Igét, Szent Fiát, aki a Jézus 
Krisztus.  

Az elmondottakhoz keret, minden-
nek tartópillére, alfája és ómegája a 
"Solus Christus," egyedül Krisztus. Azaz 
nincs más alap, mint a Földre leszállt Ige, 
az emberré lett Isten, Jézus Krisztus. Ő 
az egyedüli közbenjáró, Ő, akiben Istent 
megismerhetjük, Ő, aki emberként 
megért bennünket, aki mindenben 
hasonló hozzánk, a bűnt kivéve.  

Kedves Testvérem, aki e sorokat 
olvasod! Velem együtt próbálj az előbbi 
mondatokba mélyen belenézni! Jézus 
gyermekként, gyámoltalan újszülöttként 
jött a világra, kiszolgáltatott volt, mint 
bizony nagyon sokszor mi is. Végigélte az 
emberi életet, dolgozott, tanított; 
bánkódott és örült is, mint mi, emberek. 
Emberként - a haláltól félve - szenvedett. 
Míg végül kimondta azt, hogy "Legyen 
meg a Te akaratod!" A Miatyánknak ezt a 
kérését számtalan sokszor imádkoztuk 
már   gyermekkorunktól  kezdve.   Súlyos  

 
betegségben, betegágyon tudjuk meg 
talán igazán, hogy ez a legnehezebb 
kérés, hogy ez a valóságban mit is 
jelent. S ilyenkor, a mélységben is ott áll 
mellettünk a nemcsak meghalt, hanem 
a dicsőségesen feltámadott ÚR, aki 
előrement, hogy nekünk Isten országá-
ban helyet készítsen.  

Ez a reformáció igazi üzenete, a 
szilárd, az egyetlen alap, amelyre földi 
életünket és az örökéletet építhetjük. 
Nincs, de nem is kell más közbenjáró, 
hiszen Ő egy az Atyával és Neki adatott 
minden. Nincs okunk félelemre, 
bánatban és fájdalomban sem, beteg-
ségben és a halál kapujában sem. Ő 
szilárd alap! Ne feledjük hát a 
reformáció üzenetét:  
 
"Más alapot senki sem vethet a 
meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus."  
 
Az írás megjelent Drávai István: Keressétek a hegyeket 
című elmélkedéseket tartalmazó kötetében 2001-ben. 
 
 

AA ZZ   AARRAADD II   TT II ZZ EENNHHÁÁRRMMAAKK   
 

Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy 
Arisztid, Kiss Ernô, Knézich Károly, 
Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen 
Westerburg Károly, Nagysándor József, 
Pöltenberg Ernô, Schweidel József, Török 
Ignác és Vécsey Károly 
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PPoollnneerr  ZZoollttáánn::   

MM IIRREE  VVÁÁRRUUNNKK ,,   MMAAGGYYAARROOKK?? 
 
 

  „Egy nemzetnél sem vagyunk 
alábbvalók.” 

  Visszhangozzák a századok. 
  Ezért ragadott kardot Zrinyi,  
  ezért hallottuk Adyt sírni 
  s a nemzet ezért hallgatott.  

Mire várunk magyarok? 
 
  Nem igaz, hogy elveszünk  

mind. Ne higgyétek 
  a herderi jóslatot! 
  Templomot csak az a nép épít, 
  melynek sorsát új ezer évig 
  zsoltárok őrzik és dalok. 

Mire várunk magyarok? 
 
  Kegyetlen önvád a múlt  

mirajtunk. Éltünk 
  országpusztító Trianont. 
  Aljasság parancsolt és börtön, 
  testvéreink a hómezőkön, 
  sok elpusztult, drága halott. 

Mire várunk magyarok? 
 
  Láng-október, te dicső, 
 kit a szabadság 
  szent angyala oltalmazott. 
  Kapuinkon tengernyi horda. 
  Mi mentettünk meg Európa, 
  mi óvtunk jövőt, holnapot 

Mire várunk magyarok? 
 
  Ma is halljuk a síri  

csöndet, halljuk 
  a Nagy Imre-szózatot, 
  de lelkünkben már fénylő ország 
  s a törvényeit értünk hozzák, 
  hogy legyünk végre szabadok! 

Mire várunk magyarok? 
 
  Támadj föl édes hazám,  

te megalázott, 
  porba tiport, elhagyott. 
  Mártírok hite óvjon minket,   
  míg el nem jön a rég várt ünnep. 
  Emeljétek föl arcotok! 

Mire várunk magyarok? 

A kivégzés előtt elhangzott utolsó mondatok: 
 
Leiningen-Westerburg Károly: A világ feleszmél 
majd, ha látja a hóhérok munkáját. 
 

Damjanich János: Legyőztük a halált, mert 
bármikor készek voltunk elviselni azt. 
 

Török Ignác: Nemsokára Isten legmagasabb 
ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly 
csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt 
szolgáltam. 
 

Aulich Lajos: Szolgáltam, szolgáltam, mindig 
csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni 
fogok. Forrón szeretett magyar népem és 
hazám, tudom megértik azt a szolgálatot. 
 

Vécsey Károly: Isten adta a szívet, lelket 
nekem, amely népem és hazám szolgálatáért 
lángolt. 
 

Lázár Vilmos: Ki tehet arról, hogy ilyen a 
magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett 
apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében 
kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek. 
 

Dessewffy Arisztid: Tegnap hősök kellettek, 
ma mártírok... Így parancsolja ezt hazám 
szolgálata. 
 

Nagy-Sándor József: De rettenetes volna most 
az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem 
volna az életemben. Alázatosan borulok 
Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó 
katonává tett. 
 

Knézich Károly: Milyen különös, hogy Haynau 
bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az 
ördög keverhette így össze a kártyákat. 
 

Schweidel József: A mai világ a sátán világa, 
ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom 
jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új 
forradalmi embersége söpörheti el ezt az 
átkozott, meghasonlott világot. 
 

Kiss Ernő: Istenem, az újkor ifjúsága egész 
ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei 
virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy 
Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük. 
 

Láhner György: Krisztus keresztje és a bitófa 
oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly 
törpe az én áldozatom. 
 

Poeltenberg Ernő: Minket az ellenség dühös 
bosszúja juttatott ide. 
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W a s h i n g t o n i  M a g y a r  R e f o r m á t u s  E g y h á z  

Vasárnapi Istentisztelet,  2007. október 28. 
Dr. Bertalan Imre lelkipásztor és Kovács Zoltán segédlelkész 
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Hirdetések – Közlemények 
 
� Következő istentiszteletünket  
2007. november 25-én, délelőtt 11 órától tartjuk 
a Wesley Theological Seminary kápolnájában: 

4500  Massachusetts Ave., NW., 
Washington,   D.C.,   20016. 

Az istentiszteleti alkalomra, és az azt követő 
szeretetvendégségre mindenkit hívunk és várunk. 

 

� A virágokat az ÚR asztalára a közelmúltban Izsákon 
elhunyt Bárdi Imréné emlékére ajándékozták gyermekei: 
Bárdi László és családja, valamint Bárdi Imre és családja (Mo.). 
 

� Érdeklődőket várunk ifjúsági bibliaóra indításához. 
Helyszín és időpont megbeszélés szerint. Kérjük, vegyék 
fel a kapcsolatot Kovács Zoltán társlelkésszel. 
 

� Augusztusban kiküldött levelünkre eddig 46 
felajánlást kaptunk a „Church and Ministry” alapra, amit 
ezúton is hálásan köszönünk. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Orgona előjáték  

Apostoli köszöntés 

Fennálló ének  25252525  Óh Szent Istenünk! 

Lekció       ZZZsssooollltttááárrroookkk   888444   ééésss   FFFiiillliiippppppiii   222,,,555---111111 

Nagyének     Erős Várunk Nékünk az Isten 

Prófétai ima  

Apostoli Hitvallás (8. oldal) 

Közének   31313131
    ÚR Jézus, Mily Igen Drága 

Textus      MMMááárrrkkk   111111,,,111555---111999 

Igehirdetés     ŐŐŐSSSZZZIII   NNNAAAGGGYYYTTTAAAKKKAAARRRÍÍÍTTTÁÁÁSSS   
Pásztori ima 

Úri imádság (6. oldal) 

A keresztség sákramentumának kiszolgáltatása 

Hirdetések 

Felhívás adakozásra 

Záró ének   23232323    
1-2
     

Magyar himnusz  49494949        Isten Áldd Meg a Magyart 

Áldás 

Orgona utójáték 

 

 

      
   
   
   
   
   
   
   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Meghallgatók Szent  
Beszédedet 
 

Erős várunk nékünk az Isten,  
És fegyverünk ellenség ellen. 
Megszabadít veszedelemtől,  
Amely ránk most 
mindenünnen tör.  
A mi régi ellenségünk  
Háborog nekünk 
Erővel, fegyverrel,  
és sok csalárdsággal,  
És minden nagy 
hatalmassággal. 
 
Nincsen nekünk semmi 
hatalmunk,  
Mellyel neki ellene álljunk. 
Viaskodik az ÚR érettünk, 
Kit az Isten küldött le nekünk. 
Ha kérdezed, hogy ki legyen az: 
Jézus Krisztus az, 
Seregeknek URa,  
kinél nincs több Isten.  
Nála vagyon a győzedelem. 

  
  
  

LLeellkkiippáásszzttoorrookk  
EElléérrhheettőőssééggee  

 
Dr. Bertalan Imre 

Telefon: (301) 493-5036 
E-mail: ibertalan@verizon.net 

 

Kovács Zoltán 
Telefon: (202) 885-8731 
E-mail: zoltaan@tvn.hu 

 

 

Egyházunk az interneten: 
WWW.REFWASHINGTON.ORG 

 
 

  

 
  

AAAzzz         ÚÚÚRRR   llleeegggyyyeeennn      
ééésss   mmmaaarrraaadddjjjooonnn   

gggyyyüüüllleeekkkeeezzzeeetttüüünnnkkk      
őőőrrriiizzzőőő   PPPááássszzztttooorrraaa!!! 


