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Európa második leghosszabb folyója, a 

Duna áradása emberáldozatokat követelt Németor-

szágban, Ausztriában. A Moldva és az Elba áradá-

sa miatt Csehországban is emberek haltak meg, a 

közép-európai árvizek hatalmas károkat okoztak, 

Svájc sem menekült meg áldozat nélkül, az anyagi 

veszteségek jelentősek. 

Innentől nem volt kérdés, hogy hasonló 

sors várhat Magyarországra is. A drámát fokozta, 

hogy a vészhelyzet 

kihirdetése június 4-

én, nemzetünk feke-

te gyásznapján tör-

tént. Mégsem a te-

hetetlenség, az ön-

sajnálatba menekü-

lés, a „már úgy is 

késő” érzése lett 

úrrá rajtunk. Az 

összefogásra, a cse-

lekvésre csak pár 

nap állt rendelkezés-

re. Ez idő alatt 1570 

embernek kellett 

elhagynia otthonát. Csak a regisztrált önkéntesek 

száma meghaladta a 36 ezer főt, akik erőt, időt 

nem kímélve, sokszor saját életük kockáztatásával 

napokon át védték, erősítették a gátakat, mentették 

az embereket és az állatokat 1500 km hosszan, 

több mint 10 millió homokzsákot raktak le. Mások 

élelmiszert adtak, főztek és vitték a rászorulóknak 

meg a segítőknek, befogadták és szállást, ellátást 

adtak önzetlenül az árvíz elől menekülteknek. Az 

eddig ismert legnagyobb árhullám emberáldozat és 

komolyabb személyi sérülés nélkül hagyta el az 

országot. 

Az élet senkit sem kímél. Hívő vagy hitet-

len, király vagy koldus, ömlik zápor, jönnek árvi-

zek, feltámadnak szelek. Beleütköznek életünk 

biztosnak hitt vagy ingatag falaiba. Nem lehet őket 

elkerülni, nem lehet őket feltartóztatni vagy megál-

lítani, kérlelhetetlenül jönnek és pusztítással fe-

nyegetnek. Az építés nehéz munka, hosszú ideig 

tart, átgondoltságot 

igényel. A rombolás 

gyors, pillanatok alatt 

képes elpusztítani évek 

gondos munkájának 

gyümölcsét. 

A természeti 

vagy történelmi ka-

tasztrófákat az embe-

rek olykor hajlamosak 

Isten csapása vagy 

ítéleteként értelmezni. 

Jézus rámutatott Pilá-

tus vérengzése és a 

siloámi torony leomlá-

sa kap-csán (Lukács 13,1-5), hogy nem minden 

tragédia hordozza magán Isten akaratát, sőt az Ő 

terve az ember megmentése, nem a pusztítás. 

Az okos és a balga között nincs különbség, 

mindketten átélői a zápor, a szelek, az árvizek ve-

szedelmes erejének. Látszatra a házuk sem külön-

bözik. A különbség nem a viharokban, nem a prob-

lémákban, de nem is az épületben vagy a falakban, 

hanem az alapokban van. Ez a különbség is csak 

akkor válik nyilvánvalóvá, amikor mindkét háznak 

ki kell állnia ugyanazt az erős megpróbáltatást. 

 

 

„És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a ház-

nak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva.” (Máté 7,25) 

 
 
 



                                     

 

 

  

A homokra épített ház összedől, mert nincs, ami 

megtartsa. A kősziklára épített ház, amelynek biz-

tos alapja van, az maradhat csak ép. Lehetnek a 

falaink bármilyen erősek, a szél kikezdi, az árvíz 

kimossa őket. A ház alapja kívülről nem látszik, 

csak mikor jönnek a viharok, derül ki, hogy ho-

mokra vagy kősziklára építettünk. 

Jézus ezt a példázatot abban a korban 

mondta, amikor a könnyű építkezés volt szokás-

ban, az emberek homokra építkeztek alap nélkül. 

Azért hangoznak el Jézus szavai, hogy ez másként 

legyen a lelkiéletben, mert még nem késő újrakez-

deni, alapot ásni. Ez a fundamentum Ő maga, aki 

az élő Ige. Építgetjük a magunk életét már gyer-

mekkorunktól fogva, amelybe beletartozik iskola, 

pályaválasztás, család.  

A legfontosabb kérdés az építkezés kap-

csán az, hogy ráépítettünk-e az Alapra. Ha nincs 

gyökerünk, elvisz a szél, de nem a hullámok irá-

nyítanak ott, ahol erős az identitás. Nem a fölé-

nyeskedésben erős, hanem a hova- és a kihez-

tartozásban. Nem a változni nem akarásban, hanem 

a cél szem elől nem tévesztésében.  

A közös alaphangra behangolt hangszerek 

tudnak csak jól együtt játszani. A kősziklára épített 

ház képe a körülményekbe való beletörődés helyett 

cselekvő hitre, az összetartozás szeretetére ösztö-

nöz. 

Életünk „falaiba” nem csak a szél vagy ár-

víz ütközik bele, hanem megszólít Isten Igéje, Is-

ten szava. Nem azért, hogy összetörjön, hanem 

mert építeni akar. Ez a szó felemel és bíztat, éle-

tünk erős kősziklája. Nem mi vagyunk erősek, 

hanem Ő az, akinél oltalmat találhatunk, mikor 

jönnek a veszedelmek. Megerősít. Nem a makacs-

ságunkban, hanem az életbe vetett reménységben. 

Nem a csapásokat hárítja el életünkből, hanem 

segít elhordozni azokat. Biztos alap, akihez mindig 

bátran, bizalommal fordulhatunk. 

Legyen életünk alapja az élő Ige, Jézus 

Krisztus, az Isten Fia, aki erős kőszikla. A rá épí-

tett életnek nem árthat az ömlő zápor, a feltámadt 

szelek, az árvizek. 

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szó-

lítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled 

vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el.” 

(Ézsaiás 43,1-2) 

 

Peleskey Miklós Péter 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Amint azt a testvérek már tudják, májusban 

egy hétig Magyarországon voltam, hogy részt ve-

hessek gimnáziumi osztályunk harmincadik érett-

ségi találkozóján. A Debreceni Református Kollé-

gium Gimnáziumának 1983-ban végzett diákjain 

kívül is jónéhányan ott voltak 

most Debrecenben, hiszen a 

Kollégium fennállásának 

475.-ik évfordulóját is ünnepel-

te. Az ünnepségsorozat egyik 

felemelő része volt a miniszter-

elnök, Orbán Viktor részvétele 

a Debreceni Nagytemplomban 

tartott ünnepi istentiszteleten. 

A kormány tíz milliárd forintos 

támogatásban részesítette a 

Kollégiumot a felújítási munkálatok elvégzéséhez. 

Mi, „találkozósok” persze leginkább egymás társa-

ságának örültünk, és nagyszerű volt hallani, hall-

gatni, ki hol tart az életében, milyen örömök, mi-

lyen bánatok érték-érik volt osztálytársainkat. Saj-

nos a kicsi közösségből – 58-an végeztünk az évfo-

lyamon – négyen már nincsenek közöttünk… 

Egyikük, a híres Victor család sarja, hat kicsiny 

gyermeket hagyott maga mögött. Ő volt az, akiről 

azt mondtuk, száz évig fog élni, 

hiszen olyan ereje van, mint 

egy bivalynak. S egyik nap 

annyit mondott a feleségének: 

fáj a fejem, lepihenek. Többé 

nem ébredt fel… Felesége eljött 

a találkozóra, beszámolt életük-

ről, s arról, milyen sokat jelen-

tett a Refi, a Refis közösség 

Jánosnak. 

Azok emlékére, akik 

már nincsenek közöttünk – tanárok és diáktársak – 

elénekeltük a 42. zsoltárt. Több szólamban, mintha 

minden nap ezt gyakoroltuk volna… Mintha nem 

Orando et laborando 

 



                                     

 

 

  

is telt volna el harminc év azóta, hogy együtt éne-

keltük a zsoltárokat… 

Másikunk a Vajdaságban végez missziót, 

amelyről gyakran levélben számol be, fényképek-

kel illusztrálva. Szerinte a vajdasági magyarokról 

megfeledkeztek. A figyelem leginkább Erdélyre, 

a Felvidékre, esetleg Kárpátaljára irányul, de 

a mélyszegénységben elő, háborút megélt vajdasá-

giak semmi, vagy nagyon kevés segítséget kapnak.  

Eta Őrbottyánból jár minden héten a szerbiai ma-

gyar falvakba, hogy ott Isten igéjét hirdesse.  

 

Van olyan évfolyamtársunk, aki hatalmas, 

multinacionális cégeknél volt igazgató, ING, Ma-

lév és IBM vannak a reperto-

árjában, de egyszer csak rá-

döbbent, a karrier, a siker, a 

kimagaslóan jó kereset nem 

pótolhatja azt az időt, amit a 

kislányával tölthetne.  

Sokan választották kö-

zülünk a lelkészi pályát, egyik 

osztálytársam gyüleke-zetében 

hamarosan befejezik az új 

templom építését.  

Azt lehet tehát monda-

ni, a kollégium homlokzatán 

szereplő kifejezés: Orando et laborando komolyan 

vétetett… Imádkozzatok és dolgozzatok, vagy egy 

más fordításban: imádkozva és dolgozva.  

Igen, az élet akkor válik egésszé, ha az em-

ber nem csak dolgozik, hanem tudja, munkájának 

gyümölcse akkor van, ha az Istennek tetsző, imád-

ságban elkért élet.  

Nagy élmény volt újra az Oratórium padso-

raiban ülni, ahol a szószéken emléktábla áll. Erről 

a szószékről szólt a képviselőtestülethez Kossuth 

Lajos 1849-ben, amikor ideiglenesen Debrecen 

volt az ország fővárosa. Ezekben a történelmi pa-

dokban ülni most sokkal nagyobb élmény volt, 

mint diákkorunkban, amikor a minden szombati 

istentisztelet kényszer volt, hiszen mmost már job-

ban értjük, milyen útravalót kaptunk a Kollégium-

tól. Élmény volt, hogy két püspök is jelen volt 

ezen a délutáni istentiszteleten, az egyikük, mint 

igehirdető, a másikuk mint vendéglátó. És micsoda 

élmény volt, hogy a Kántus vezetésével még min-

dig pontosan és szépen tudtuk énekelni a 134. zsol-

tárt, emlékezetből, szívet melengetően. 

Az istentisztelet végén a gimnázium igaz-

gatója, Győri József, hozzám fordulva viccesen 

megjegyezte: ugye, ott messze Amerikában nem 

tudnak ilyen szépen énekelni. Bizony, felemelő 

élmény volt a régi falak között Isten igéjét hallani, 

felnőtt fejjel, lélekben megköszönve a tanároknak 

a kapott útravalót. Hiszen mi többet is kaphattunk 

volna, mint a tanítást: Orando et laborando – 

imádkozzatok és dolgozzatok. Így, ebben a sorren-

den. Hiszen az imádság, az Istennel való élő kap-

csolat a világ dolgait helyrebillenti, a becsülettel 

végzett munka pedig protestáns örökségünk fontos 

része. 

 

Ezen a találko-zón is megerősödtem, újra 

bizonyságot nyer-tem arról, hogy a Refi, a Debre-

ceni Refor-mátus Kol-

légium mél-tán orszá-

gosan elismert, patinás 

iskola. Mert akár mul-

tinacionális cég igazga-

tójaként, akár orvos-

ként, akár lelkész-ként, 

de mindnyájan megáll-

tuk, megálljuk a he-

lyünket, mert nem üres 

zsebbel, hanem egy 

életre szóló kinccsel 

küldtek ki bennünket 

tanáraink, nevelőink. 

     Mayer Judit 

 

Túrmezei Erzsébet: AZOK A PERCEK  

Mea culpa… Most mind eszembe jutnak, 
porbahullt percek, hiába-szavak, 
– itt egy kicsi, ott egy kicsi – 
melyek finoman, halkan hullanak 
a tiszta, éber lelkiismeretre, 
lopódzkodó semmicske porszemek. 
Itt egy kicsi, ott egy kicsi… 
Az ember észre sem veszi… 
Az óra siet vagy késik 
és meg-megáll, nem hallod percegésit. 
Odaviszed az óramíveshez, 
ki megtisztítja, visszaadja. 
Mea culpa… a lelkem megragadja 
a fájdalom. Ó, vinném már, viszem. 
Fel Golgotára, ott lesz újra tiszta. 
Valami mégis úgy sajog… hiszen 
azok a percek… sose térnek vissza.



 

Washingtoni Magyar Református Egyház 
Vasárnapi istentisztelet, 2013 június 23. 

Mayer Judit  és Peleskey Miklós lelkipásztorok 

 

  

Orgona előjáték  

Apostoli köszöntés 
Fennálló ének 10: 1 Adjatok hálát..... 
Lekció   Lukács 7: 36-50      

Gyereksarok 
Nagyének    10: 2-3 Néki vigan énekeljetek 
Prófétai ima  
Apostoli Hitvallás (8. oldal) 

Közének  11: 1-3 Úrnak szolgái...  

Textus  Róma 6: 1-2 
Igehirdetés  Mekkora a kegyelem?     
Pásztori ima 
Úri imádság (6. oldal) 
 

Záró ének   9: 1-2 Tebenned biztunk.... 

Magyar himnusz 

46 Isten Áldd Meg a Magyart 

Áldás 
Orgona utójáték 

 
 
Kedves Testvérek!  

 

Két magyar fiatalember néhány hete autóbalesetben meghalt. A 

taxiba, amelyben utaztak, s amely a Fairfax County Parkway-

en szabályosan közlekedett, belerohant egy, a menetiránnyal 

szemben közlekedő, ittas vezető. Mindkét fiatal ember a hely-

színen életét vesztette. Gyülekezetünk felvállalta, hogy egy 

bankszámlát nyit, amelyre a barátok, ismerősök az otthoni csa-

ládok megsegítésére adományaikat elhelyezhetik. A bankszám-

la, amelyen Szathmáry József és Sebők Norbert családjainak 

küldhetünk segítséget, a következő: Bank of America 

051000017-435031235875. Ha valaki csekket szeretne küldeni, 

kérem írja a Hungarian Reformed Church of Washington, DC 

nevére, és a memo rovatba írja: in memory Szathmáry/Sebők. 

A csekket pénztárosunk nevére és címére kell küldeni, 

Hőgye Irén, 5976 Jan-Mar Dr. Falls Church, VA 22041. Kö-

szönjük, hogy gyülekezetünk pénztárosa felvállalta az ezzel 

járó plusz munkát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIRDETÉSEK: 
 

Következő istentiszteleteink: 

 

2013. július 28. 11 óra 

2013. augusztus 25. 11 óra 

2013. szeptember 22. 11 óra 

 

Imádkozzunnk betegeinkért, s kérjük, ha 

valaki szeretné, hogy a lelkész meglátogas-

sa, jelezze ezt akár telefonon, akár 

emailben.  

 

A virágokat templomunk díszítésére Oláh 

Konstantin és családja, illetve a barátok 

hozták Szathmáry József és Sebők Norbert 

emlékére. Köszönjük szépen az adományt. 

 

Idén is megrendezésre kerül a Református 

Ifjúsági Tábor Pennsylvaniában, július 

21-27 között. Kérünk minden érdeklődőt, 

Mayer Judit lelkipásztornál jelentkezzenek.  

 

 
 

A Balassi Intézet és a Smithsonian Institute 

közös rendezésében idén Magyarország 

mutatkozik be Washington, DC híres 

„Mall”-ján. A program igen gazdag, kéz-

művesek, táncosok, zenészek és nem utol-

só sorban finom ételek megismerésére lesz 

lehetősége a rendezvény látogatóinak. A 

részletes, naprekész programot a 

www.festival.si.edu honlapon lehet megta-

lálni, s nagy örömünk, hogy gyülekezetünk 

közösségéből is sokan részt vesznek, segí-

tenek a rendezésben. Gyermekeink közül 

jónéhányan szerepelnek is a műsorokban. 

Reméljük, sokan eljutunk ezekre a rendez-

vényekre. Ez az alkalom arra is kitűnő le-

hetőséget ad, hogy amerikai barátainknak 

bemutassuk országunk kulturális, művésze-

ti és kulináris kincseit. 

 

 

 

 

 

 

http://www.festival.si.edu/schedule/
http://www.festival.si.edu/

