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Hol lakik az Isten? Milyennek képzeljük az 

Ő lakóhelyét? Legtöbbször talán úgy jelenik meg 

képzeletünkben, hogy valahol nagyon messze, ahol 

minden szép és jó, nincs fájdalom vagy szomorú-

ság, a mindenható Isten ül egy felséges trónon, an-

gyalok seregei szolgálnak neki, minden magasztos 

és felséges. 

És valóban, magasság-

ban, szentségben, örök otthoná-

ban. Olyan fent, hogy oda mi a 

magunk erejéből nem juthatunk 

el, csak Ő tud felemelni. Szent-

séges tisztasága nem tűr el sem-

miféle bűnt vagy szennyet. Az 

ember nem láthatja felséges áb-

rázatát, nem is tudná elviselni 

szépségét. 

Mégis, Ő nem megköze-

líthetetlen, utolérhetetlen, meg-

szólíthatatlan, elérhetetlen va-

laki, hanem közel jön hozzánk, 

olykor még a bőrünknél is köze-

lebb tud lenni. Mert Ő nemcsak 

a magasságban él, hanem a 

megtörttel és az alázatos lelkű-

vel is. Ez az igazi vigasztalás, 

hogy nem haragszik vég nélkül, 

hanem könyörül. Keresi az em-

bert, és javát akarja. 

Szentsége nem akadályozza, hogy vigaszt 

nyújtson, hogy megbocsásson, hogy lehajoljon. 

Nincs az a magasság, ahonnan ne tudna lejönni ér-

tünk a mélybe, vállalva akár kínzást, meggyalázott-

ságot, kereszthalált. Nincs az a szenny, amit ne 

tudna megtisztítani, ha tőle kérünk bocsánatot vét-

keinkre. 

Nem töri össze végleg az életeket, mert Ő 

megmenti akarja az embert, magát az emberiséget. 

Csak mi akarjuk egymás vesztét, néha még a sajá-

tunkét is. Felelőtlenségünkben 

nem törődünk sem egymással, 

sem a környezetünkkel, sem ma-

gunkkal igazán, még kevésbé az 

Istennel és az Ő akaratával. Alá-

zatra hív és indít ez az ige, mert 

Isten előtt csak alázatos lélekkel 

lehet megállni. 

Ez nem megalázottságot 

jelent, vagy önkéntelen behódo-

lást, hanem mély tiszteletet, is-

tenfélelmet. Tudva, hogy nem va-

gyunk hozzá méltók, Ő mégis 

méltóztat arra minket, hogy kö-

zöttünk lakjon, bennünk vegyen 

szállást, és általunk Lelke által 

hasson a világban. Alkalmatlan-

ságunk, bűnös természetünk nem 

Őt minősíti, hanem minket, de Ő 

mégis használni akar, új esélyt 

ad, fordítani akar sorsunkon. Lel-

künket akarja megörvendeztetni, hogy új erőt nyer-

jünk, és dicsőségének szolgálatára ajánljuk fel ma-

gunkat. 

 

 

„Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve: 

Magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel és alázatos lelkűvel is. 

Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét.” (Ézs 57,15) 

 
 
 



                                     

 

 

 

 

A forró nyári napokon igazán jól esik meg-

fürdeni a strandon, lehűteni magunkat hideg italok-

kal. A lelkünk is frissességre és felüdülésre vágyik. 

Igazi feltöltődést csak az Úristen adhat nekünk. 

Ő tudja teljessé tenni az örömeinket. 

A magasságban, szentségben élő minden-

ható Isten lehajol az emberhez, hozzánk, és felemel. 

Fel, ahol a lelkünk szárnyalhat, mert életünket abba 

a magasságba akarja emelni, ahol Ő él. 

Hol lakunk mi, mélyben és szennyben? Ő 

kiemel, mert az ember élete többre hivatott, mint-

hogy fásultság, rosszkedv és reménytelenség legyen 

úrrá rajtunk. Többre, mint az önző életvitel, nyere-

ség hajszolása, csak földi boldogulás keresése. Kap-

csolatot akar velünk és közöttünk, és azt, hogy az Ő 

szentsége járja át a mi életünket is. Meg akar tisztí-

tani, gyógyítani, megszentelni, mert Ő szent, és 

minket is erre buzdít igéje által: „Legyetek előttem 

szentek, mert én az Úr, szent vagyok.” (3Móz 

20,26) 

 

Peleskey Miklós Péter 

„Tebenned bíztunk eleitől fogva, Uram, té-

ged tartottunk hajlékunknak.” – szól a 90. zsoltár 

első sora. Ez a hitvallás nekünk, magyar reformátu-

soknak különösen sokat jelent, ez a mi második 

himnuszunk. Lélekben összeköt minket egymással, 

nemzedékeket, generációkat olvaszt egybe. Hajlé-

kunk az Isten, aki menedékünk, kősziklánk, oltal-

munk, várunk. Ebben az egy mondatban gyönyö-

rűen bontakozik ki az Isten örökkévaló nagysága és 

a hozzáfűzött, a belévetett bizalom az ember részé-

ről. Ugyanakkor előrevetíti azt a nagy ellentétet is, 

ami végigvonul 

az egész zsoltá-

ron: az Isten és 

az ember; az 

örök és a mú-

landó. Az ember 

szeretne eljutni 

az Isten trónusa 

elé, vonzza éle-

tünket az Ő örök 

és változatlan 

volta. Hozzá for-

dulunk segítsé-

géért, mert Ő 

nemcsak az élet 

forrása, de megmaradásunk reménye is, nála van az 

örök élet. Tetteink, szavaink, életünk hamar elmú-

lik, ezért is hangzik kétszer a kérés a zsoltár végén: 

„Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink 

munkáját tedd maradandóvá!” (Zsolt 90,17) 

„Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről 

nemzedékre.” (Zsolt 90,1) Az ember egyéni élete 

csak egy láncszem, mégis fontos része valami na-

gyobbnak, többnek, ami túlmutat önmagán. Nyol-

cadik ösztöndíjasként érkeztem Washington DC-be, 

és nagy öröm számomra, hogy a tanulás mellett a 

gyülekezeti élet segítésében is részem lehet. Sosem 

felejtem el azt a szeretetteljes fogadtatást, amivel 

vártak a testvérek, hogy egyből megérezhettem, az 

óceánon túl is egy az Istenünk, egy néphez tarto-

zunk, összeköt minket a közös értékrend, identitás. 

Nagyon jó érzés számomra látni az amerikai ma-

gyar közösségeket, különösen is a Washingtoni Ma-

gyar Református Egyházat, amelynek ha csak rövid 

időre is, de én is 

része lettem. Kü-

lönösen jól esik 

az a szeretet, 

amivel fogadtak, 

barátokra, testvé-

rekre találtam, 

sok segítséget 

kaptam és kapok, 

amely nagyban 

megkönnyíti az 

eligazodást az új 

dolgok között. 

Ezúton is szeret-

ném megkö-

szönni a testvéreknek a sok önzetlen, időt, energiát 

nem sajnáló támogatását. 

Őrizni az értékeket, amink van, nyelvünket, 

kultúránkat, ez olyan feladat, amely nemcsak miat-

tunk fontos, hogy tudjuk, kik vagyunk, honnan jöt-

tünk, hanem azért is, hogy ne szakadjon meg a lánc, 

valóban nemzedékről nemzedékre történjen az át-

öröklés. Ebben pedig elengedhetetlenül fontos, 

hogy tudjuk, érezzük és tapasztaljuk, hogy mi a mi 

Első félévem a washingtoni magyar gyülekezetben 



                                     

 

 

 

 

hajlékunk. Ha az Istent tartjuk örök otthonunknak, 

akkor lelünk igazán hazára, és tudjuk, hogy földi la-

kóhelyünk csak átmeneti szállás. Mégis fontos állo-

más, ahol szeretnénk valami fontosat tenni, bekap-

csolódni az Isten tervébe, küldetésébe állni. 

Számomra ezért fontos az eddig itt töltött 

idő, amely csak egy kis láncszem, mégis kitörölhe-

tetlen emlék, engem is formált, részévé vált életem-

nek. Egy félév Amerikában töltött idő után más 

szemmel nézek nemcsak Amerikára, de a csonka 

Magyarországra, valamint a magyarokra szerte e vi-

lágban. 

Sokszor talán nem is gondolunk bele, mi-

lyen nagy szükségünk is van egymásra. A magyarok 

mindenhol kicsit mások, mégis van egy alapmenta-

litás, gondolkodás, amely senki másra nem emlé-

keztet bennünket. Csodálatos volt megtapasztalni, 

hogy magyarnak lenni jó itt, még ha nem is mindig 

értenek bennünket a más nemzetiségűek. 

Ahogy Magyaror-

szágra tekintek vissza in-

nen a világ egyik legna-

gyobb és leggazdagabb or-

szágából, elszorul a szí-

vem. A kis Magyarország, 

amely évszázadok alatt 

megtépázott sorsa miatt el-

enyészőnek és védtelennek 

tűnik innen, mérhetetlen 

gazdagsággal és kincsek-

kel rendelkezik, amellyel 

megajándékozott másokat. 

Ez az igazi nagy-

ság hitben, tudásban, kitar-

tásban, szabadságszeretet-

ben mérhető, azokban a 

felfedezésekben, felismerésekben, amelyek egymás 

és a dolgok jobb megértéséből fakadnak. 

Kezeink munkája így lesz maradandó. Az az 

igazán fontos és értékes, amit egymás lelkében ha-

gyunk magunkról. A kapcsolat, a barátságok gyüle-

kezeten belül és azon túl is, olyan értéket képvisel-

nek életünkben, amelyek kölcsönösen gazdagítanak 

minket. 

 

Peleskey Miklós Péter 

 

 

A MAGYAR FA  

Ha egy fára ragyog a nap fénye, 
hogyne lenne életre reménye! 
Meleg a fény, fakad a rügy tőle, 
zöld levélke bújuk ki belőle. 
Sok kis virág, fehér kelyhű, tiszta. 
A kék égre úgy mosolyog vissza. 
S ha lehullik mindenik virága, 
gyümölcsöktől hajlik a fa ága: 
Ha egy fára ragyog a nap fénye, 
hogyne lenne életre reménye! 

Mért látom hát kopáran a fámat, 
az én szegény, szomorú hazámat? 
Hiszen Isten kegyelmének napja 
sugarát rá bőséggel hullatja. 
Mért mered hát csupaszon az ága? 
Miért nem fakad rügye és virága? 

Kis rügyecskék, ti talán 
tudjátok. 
Hívogatón, ha letekint 
rátok, 
talán ti nem engedtek 
szavának, 
kis rügyei a nagy ma-
gyar fának! 
Tavaszt csak nap me-
lege adhat. 
Tavaszt csak az Úr Jé-
zus fakaszthat. 
De hogy a fa virágba 
boruljon, 
kis rügyecske kell, hogy 

kiviruljon, 
engedjen a napfény melegének, 
Megváltója nagy szeretetének. 

Rügyszívecske nyílj meg valahára! 
Meleg árad le a magyar fára: 
az Úr Jézus kegyelmének fénye. 
Hogyne lenne életre reménye! 

Túrmezei Erzsébet 

http://keresztyenversek.wordpress.com/2012/02/10/a-magyar-fa/
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=ecXTL5D-ggi5HM&tbnid=c5b_JrEuatFWTM:&ved=0CAgQjRwwADi0AQ&url=http://www.daka11.extra.hu/mai_12.htm&ei=rmToUabNPI7i4APPvoCACg&psig=AFQjCNGbib7kK3iOHpw7UGR2VUFyMNtBJw&ust=1374271023041547
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Apostoli köszöntés 

Fennálló ének 18: 1 Ím bé jöttünk nagy örömmel… 
Lekció   1Kir 3,1-15     
Gyereksarok 

Nagyének    8: 1-2 Ó seregeknek Istene… 
Prófétai ima  
Apostoli Hitvallás (8. oldal) 

Közének  6: 1 Mint a szép híves patakra...  

Textus  1Kor 1,18-24 

Igehirdetés  Bolondság vagy bölcsesség?    
Pásztori ima 
Úri imádság (6. oldal) 
 

Záró ének   6: 4 Én lelkem mire csüggedsz el… 
Magyar himnusz  46 Isten Áldd Meg a Magyart 

Áldás 
Orgona utójáték 
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Következő istentiszteleteink: 

 

2013. augusztus 25. 11 óra 

2013. szeptember 22. 11 óra 

2013. október 27, 11 óra 

 

Imádkozzunnk betegeinkért, s 

kérjük, ha valaki szeretné, 

hogy a lelkész meglátogassa, 

jelezze ezt akár telefonon, akár 

emailben.  

 

A virágokat templomunk dí-

szítésére Pflum Teri hozta 

édesanyja emlékére. Köszön-

jük szépen az adományt, és 

kérjük gyülekezetünk tagjait, 

ha virágdíszítést szeretnének 

hozni, jelezzék előre vagy a 

lelkészeknek vagy Hőgye 

Irénnek. 

 

Gyülekezetünk lelkésze, 

Nt. Mayer Judit augusztus 

5-28-ig szabadságon lesz, Ma-

gyarországon. Szabadságának 

ideje alatt társlelkészünk, 

Nt. Peleskey Miklós lesz ügye-

letben, aki már szerencsésen 

megérkezett Magyarországról. 

Bár Miklós augusztus elején 

még nem lesz itt Washington 

DC-ben, mind telefonon 

(202-730-6293) mind pedig 

emailben 

(peleskey@gmail.com) e-

lérhető. Gondnokunk, Bagdy 

Zoltán (301-972-1798), he-

lyettes gondnokunk Fekecs 

Ödön (703-759-5514) és pénz-

tárosunk, Hőgye Irén 

(703-671-2153) is természete-

sen rendelkezésre állnak, ha 

valakinek kérdése van. 

 

 

Gyülekezetünk énekkincsének gazdagítására a Magyarországi Refor-

mátus Egyházban használatos énekeskönyvet hoztunk. Ebben az éne-

keskönyvben 512 ének található, amelyek között természetesen azok is 

szerepelnek, amelyeket az általunk eddig használt és szépen szerkesztett 

énekeskönyvből ismerünk. Az új énekeskönyvek ugyanúgy itt lesznek 

majd a templomban, ahogyan az eddig használatosak. Amennyiben va-

laki szeretne egy saját példányt otthoni használatra vásárolni, kérjük, 

most jelezze, hogy lelkészünk tudjon Magyarországról ilyet hozni. 

A nagy formátumú énekeskönyv ára 8$, a közepes pedig 6$. Kérjük, az 

istentisztelet után vagy augusztus 3-ig e-mailben jelezzék Mayer Judit-

nak, ha szeretnének énekeskönyvet rendelni, amelyeket a szeptemberi 

istentiszteleten lehet majd átvenni. 

 

 


