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A hónap igeverse: 

Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a Felségesnek 
tett fogadalmaidat!    Zsolt 50:14

Dióhéjban a Reformációról

Október  31-e  a  Reformáció
napja.

 Ez  a  nap  számunkra  is
jelentőségteljes,  hiszen  anabaptista
gyökereink a 16. századig nyúlnak vissza,
a Reformáció korába. Mi is történt ekkor?
A  reformátorok  a  korabeli  egyház
visszaélő  hatalma  ellen  protestáltak,
(innen  ered  a  protestáns  kifejezés)  és
ennek hatására három alapvető elv tisztult
le:

 Az Írás elsőbbsége az egyházi
hagyománnyal szemben

 A  hit  felsőbbsége  a
cselekedetekkel szemben

 Az  egyén  értékessége  a
kizárólagos  papsággal
szemben 

Végleg  leszögeződött,  hogy  az  Írás
tartalmazza  kizáró  jelleggel  a
kinyilatkoztatott  Igét.  A Biblia abszolút
tekintélye nem az Egyháztól, hanem  

szerzőjétől, Istentől függ, és értelmezését
a Szentlélek világosítja meg.  Erről Luther
Márton ezt mondta: „Semmiféle orvosság
és  tanács  nem segített  volna rajtam,  ha
nem jön,  és  nyitja  meg  a  Bibliát  maga
Krisztus.  Így  lett  igéjével  tanács  és
vigasztalás számomra.”   

A reformáció kulcsszavai:

Sola  Fide: egyedül  hit  által.  Ez  a
kifejezés a Róm 3: 28 alapszik. A megtérő
ember egyedül hit által, jó cselekedeteinek
beszámítása nélkül nyeri el örök életét és
bűnei bocsánatát. 

Sola  Gratia: egyedül  kegyelemből.  Az
üdvösség  csak  Isten  kegyelme  által
lehetséges. Az isteni kiválasztást, Krisztus
golgotai kereszthalálát semmilyen emberi
érdem nem váltotta ki, hanem az egyedül
Isten  szívének  könyörületességéből
történő szabad és önkéntes tett volt. 

Sola Christo: egyedül Krisztus. Ez a cím
arra  utalt,  hogy  az  ember  megváltása
Isten  megvalósítása  volt,  egyedül  Jézus
Krisztus helyettesítő áldozata által. 



Sola Scriptura: A reformátorok vallomá-
sa  szerint  csak  egyedül  a  Szentírásnak,
mint Isten tévedhetetlen szavának van ab-
szolút tekintélye a hitélet minden kérdésé-
ben. Az egyházi hagyomány, zsinatok és
minden emberi vélemény az Írás tekinté-
lyének alárendeltjei. 

Számomra a  Reformáció  ma is
azt jelenti: Isten a legnagyobb a fejünk
felett, a Biblia a legbiztosabb a lábunk
alatt, a szív józansága pedig a legérté-
kesebb lelkiállapot. 

Boros Róbert.  

Vallomás

„Megteríted asztalom, mint szívesen lá-
tott vendéged előtt” Zsolt 23,5b (Egysze-
rű ford.)

Itt  az október! Hurrá! Hála! Di-
csőség az Úrnak! 

Csodálom az ősz hozadékát!
Így szeretném üdvözölni az Urat

minden reggel. Hiszen ha nem ismerném a
többi  évszakot,  nyugodtan  állíthatnám,
hogy nincs szebb az ősznél. 

A színárnyalatok  kavalkádja el-
bűvölő, a hűvös reggeleket felváltja a déli,
őszi  nap  bársonyos  melege,  a  zamatos
gyümölcsök újra ízesítik életünk.  Sorol-
hatnám a véget nem érő ajándéközönt. 

Aztán rám tör  a valóság, hiszen
nem tudom a  reggeli bágyadtságtól  fel-
hőtlenül dicsérni az „Ég Urát”. Csa-
ládanya szerepemre gondolva, nem min-
dig sikerül az „ősztündér” lelkületet nyúj-
tani. Egy kis gubanc és már elhomályoso-
dik a kora  reggel olvasott  igevers,  mert
kezdődik a napi realitás. A kislányom el-
keseredett arckifejezése, a kisfiam „de va-
jon jó lesz?” kérdése, a férjem orrán levő
heg láttán eszembe jut, hogy nemrég még
alapsejtes bőrrákot diagnosztizáltak az or-
vosok,  és hirtelen elveszi a fényét annak
amit  az  én Uramról gondoltam egy pár
perce. 

Egy  csendes  pillanatba  sikerül
visszatérni a 23 Zsoltár 5. és 6. verseihez,
találkozik a lelkem a Teremtővel, aki to-
vább vigasztal és bátorít - „Bizony színig
töltöd  poharam!  Jóságod  és  szereteted
körülvesz amíg csak élek”

Ó hála, hogy olvashatom báto-
rító igéd, ennek fényében nem tűnnek
el csodálat  nélkül, a Tőled jövő áldá-
sok! 

Juhász Katalin

Miért vagy hálás? 
Hogyan fejezed ki a háládat?

Sz. D.: Azért vagyok hálás, mert lett kisku-
tyánk. Úgy fejezem ki, hogy megköszönöm Is-
tennek.
G. A.: Hálás vagyok azért, hogy a nyáron el 
tudtunk menni Gyulára, és ott kedvemre lubic-
kolhattam. Azzal fejezem ki a hálámat, hogy 
engedelmes vagyok a szüleimnek. Ha kapok 
valamit, azzal hálálom meg, hogy azt haszná-
lom, játszom vele.
B. R.: Azért vagyok hálás, mert egészséges va-
gyok és iskolába járhatok. Boldog vagyok és 
megköszönöm ezt az Úrnak.
I. A.: Hálás vagyok, mert átéltem Isten gyógyí-
tó erejét. Hűséges szeretnék lenni Hozzá.
B. K.: Hálás vagyok a mindennapi vezetésért, 
az erőért és bölcsességért, amit a mostani idő-
szakban ajándékként megtapasztalok az Úrtól!
Próbálok jobban figyelni Rá, hálával fordulni 
Hozzá, nem panaszkodni. Leírom a hálanap-
lómba.
G. H.: Régi vágyam teljesült azzal, hogy a 
nyáron elmentünk a Transzfogarasi útra. Gyö-
nyörű útszakasz, amit eddig csak képeken cso-
dálhattam. Igyekszem nemcsak szavakba önte-
ni, hanem ki is mutatni a hálámat.
N. J.: Sok minden lenne. Hálás vagyok, hogy 
megszületett az ötödik unokám, és mert az Úr 
meghallgatta kérésünket és meggyógyult a hú-
gom, Annamária.
B. E.: Hálás vagyok a családomért. Leginkább
éneklés által szoktam kifejezni a hálám, ma-
gasztalom az Urat.

És te miért vagy hálás?
Boros Viktoria



Halottak napja
Október végén egész “ünnep” sorozat
kezdődik: 
október  31 –  Halloween  (erről  már

van egy cikk a honlapunkon), 
november 1 – mindenszentek napja (a

katolikus naptárban  a név szerint
nem  ismert  sok  szentről  történő
megemlékezés napja), 

november 2 – halottak napja.

A katolikus  lexikon  szerint  a
halottak napja “ünnepélyes megemlé-
kezés a tisztítótűzben szenvedő lelkek-
ről”.  Az  ünnepet  azért  látták  szüksé-
gesnek,  mert  a  katolikus  gondolkodás
szerint a kisebb bűnökért a lélek a pur-
gatóriumban bűnhődik és üdvözülését
meggyorsíthatja, ha az élők könyörög-
nek érte.
Története: 

A  halottakról  megemlékező
ünnep az ókori Rómában is létezett. A
katolikus  egyházban  először  998-ban
ünnepelték önálló ünnepként  a  Halot-
tak napját. Szent Odiló, Cluny-i bencés
apát kezdeményezése volt, hogy a min-
denszentek napja után, amely az üdvö-
zült lelkekre emlékezik, emlékezzenek
meg valamennyi elhunytról is. 

Ez az ünnep összefügg azzal a
századvégi  szorongásos  hangulattal,
mely 1000-re a világvégét várta. Ilyen
elképzelések  mellett  igyekeztek  a  ha-
lottakkal  "jóban  lenni",  az  elhunytak
szellemeivel jó barátságba kerülni. Az
ezredvégi  világvége  várás  elmúltával
azonban  az  ünnep  megmaradt,  egyre
inkább elterjedt, és a 14. századtól Ró-
ma is átvette.

Szokások: 
Az  ilyenkor  gyakorolt  legis-

mertebb szokás a gyertyagyújtás – eh-
hez több népi hiedelem is kapcsolódik.
Némelyik  szerint  ennek  az  a  célja,

hogy a világosban a „véletlenül kisza-
badult  lelkek"  újra  visszataláljanak  a
maguk sírjába, ne kísértsenek.

Sírok tisztítása - hogy a halot-
tak szívesen maradjanak lakhelyükben.

Teríték az asztalnál a halottak
részére – mivel azok ilyenkor hazaláto-
gatnak.

Mindezekből  a  szokásokból
világos,  hogy  csak  a  babonasághoz,
ősrégi  pogány hiedelmekhez kötődik
az ünnep, nem a Bibliához.

Hogyan viszonyuljunk ehhez a  nap-
hoz?

A Biblia nem kéri azt a hívők-
től,  hogy  megfeledkezzenek  meghalt
szeretteikről.  Viszont  arra  sem  szólít
fel,  hogy  ünnepeljük  őket,  imádkoz-
zunk értük. 

A  tisztítótűz  fogalma nem
egyeztethető  össze  a  protestáns  felfo-
gással: mi azt tartjuk, hogy az ember-
nek élete folyamán kell döntést hoznia
arról,  hogy hol  tölti  az  örökkévalósá-
got, halála után már sem ő, sem pedig
más nem tehet ezért semmit.

A sírok rendben tartása arról
beszél,  hogy  nem feledkeztünk  el  sze-
retteinkről, ebben nyilván nincs semmi
kivetnivaló.  Ezt  sem feltétlenül  (csak)
halottak  napján  kell  végezni.  Viszont
ismerve a többi népi szokás mögött le-
vő indítékot, nyilvánvaló, hogy ezeket
nem lehet összeegyeztetni a hitünkkel,
ezért nem gyakoroljuk őket. 

Mintegy  ellensúlyozásként,
mi az “örökkévalóság napja” ünnepet
vezettük be november  első vasárnap-
jára. Nekünk az a reménységünk van,
hogy  akik  az  Úrban  haltak  meg,  jó
helyen  vannak  és  majd  ott  találko-
zunk velük, ahol már nincs fájdalom,
sem könny.

Szekrényes József



Gondolatok
 A helyes önismeret és helyes Is-
ten ismeret hálaadást eredményez.

Aki mindenért hálás, annak min-
denből több jut.

A  háládatlanság  melegágya  az
elégedetlenség.

Imádkozzunk:
- betegeinkért.  név szerint is megemlítve
őket,
- a misszió munkáért,
- vezetésért az építkezés területén.

Jak 5:16 Az igaz buzgó könyörgésének nagy ereje
van.

Köszöntés
Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik

októberben  ünnepelik születésnapi évfor-
dulójukat.

Fejtörő

A múlthónapi megfejtések:
- Isai küldi fiát Dávidot Saulhoz,
- Léviták, Nehémiás 9r-ben

Kérdés vasárnapi iskolásoknak:
- Izráel melyik királya uralkodott a legrö-
videbb ideig, és mennyit?

Az első megfejtő, aki megküldi a
választ és nevét  sms-ben a 0735 501 094
telefonra jutalmat kap.

Kérdés fiataloknak, felnőtteknek:
- Ki volt az első leprás akit Isten meggyó-
gyított?

Nomofobia

egy  új  betegségnek  a  neve,  magyarul
„okostelefon függőség”.
Számos jele van, többek közt:
pánik és kétségbeesés érzése a telefon hi-

ányában,
koncentrációs  zavarok  munka  vagy  be-

szélgetés során,
folyamatos tekintgetés a telefonra,  hátha

üzenet érkezett.
A gyülekezetben is megnyilvánul

ez:  öt  percenként  előrántod  a  telefont,
vajon nem keresett, (mondott) irt valamit,
egy fontosabb személy, mint akinek jelen-
létében  épp  a  gyülekezetben  vagy,  (ha
nem tudnád Isten az).

Ha te lennél Isten helyében, ho-
gyan értékelnéd azt a kegyelemre szorult,
bűnös embert,  aki mikor te  előtted  van,
akkor is mást tart  fontosabbnak, elsőnek
életében?

Nagy Géza

A lap célja, hogy az  őrállók   kiáltása, az infor-
mációk,  minden emberhez eljussanak.

Szerkesztik:   Nagy Géza,  Gál János,   Boros
Viktória

 E  lapból  minden  anyag  szabadon   felhasz-
nálható eredeti rendeltetésének megfelelően.

A lap gyülekezetünk weboldalán is olvasható:
www.tmbgy.ro


