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Amikor ezeket a sorokat írom, készülve a 

Látogató augusztusi számának összeállítására, Ma-

gyarországon vagyok. Gondolatban, lélekben itt is, 

ott is. Itthon vagyok, de haza vágyom. Amikor pe-

dig otthon vagyok, akkor ide. Az 

emigráns lét nem könnyű, akár 

békésen, akár szökve választ az 

ember új hazát.  A szíve húzza ide 

is, oda is.  

Az emigráns léttel érdekes 

párhuzamba állítható országala-

pító királyunk, I. István, Szent Ist-

ván élete. Ő nem új hazát, hanem 

valami annál is nagyobbat, új hitet 

keresett, kapott és adott át nép-

ének. 

István apja, Géza fejede-

lem valószínű nagyon előrelátó 

lehetett, hiszen fiát, István keresz-

tény iskolába járatta. Hogy meny-

nyire látott előre, nem tudhatjuk, 

de minden esetre az bizonyos, 

hogy István házassága a bajor her-

ceg lányával, Gizellával bölcs 

döntésnek bizonyult, hiszen így 

nemcsak sógorságba került a maj-

dani Német Római császárral, 

amely politikai és katonai biztonságot jelentett, de 

Gizellával az udvarba kerültek német lovagok, pa-

pok, akik az új hit terjesztésében nagy szerepet vál-

laltak.  István, de apja, Géza is, bölcs, előrelátható, 

toleráns uralkodókként vonultak be történel-

münkbe.  

Bizonyos vagyok benne, hogy sokszor el-

gondolkoztunk már, vajon mi történt volna, ha Ist-

ván nem veszi fel a keresztény vallást, főként nem 

a nyugati kereszténységet. Hiszen az ország keleti 

felén, az erdélyi Gyula például 

a bizánci kereszténységgel ke-

rült kapcsolatba. De most már 

tudjuk, hogy míg a keleti, bi-

zánci kereszténység a középko-

rig nagy jelentőséggel birt, 

mára igazán a nyugati keresz-

ténység terjedt el, a keleti pedig 

megmaradt néhány szláv or-

szág kuriózumának. Vajon mi 

lett volna, ha István megmarad 

pogánynak, s a magyarok to-

vábbra is félelmetes, portyázó, 

harcias népként élnek Európa 

közepén? Vajon összefogtak 

volna a környező népek elle-

nünk? Hiszen így imádkoztak: 

a magyarok nyilaitól ments 

meg bennünket, Uram! Vajon 

megmaradt volna a magyarság, 

vagy eltűnik a történelem süly-

lyesztőjében?  

Már megtanultam, hogy 

a legnagyobb időpocsékolás azon törni a fejünket, 

hogy mi lett volna, ha..... Hiszen mi keresztyének, 

ha Istenbe vetjük bizodalmunkat, akkor tudjuk, 

hogy nemcsak életünknek, de a történelemnek is 

Ura a Mindenható Isten. És ez az Isten az, aki irá-

nyította, irányítja, és az idők végezetéig irányítani 

 

 

„Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, 

annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, 

és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.” (Ézs 55,9) 

 
 
 



                                     

 

 

 

 

is fogja a világot. S így, ebben az összefüggésben 

kel hinnünk, hogy István király bölcs döntése is a 

gondoskodó Isten által felügyelt történelem része.  

Hiszen olvastuk az igében, hogy a mi gon-

dolataink fel nem érhetnek az Úr gondolataihoz.  

Hiszem, hogy a megmaradásunkhoz szükséges dön-

tés, amely István király, vagy talán még Géza feje-

delem döntése volt, része volt az isteni tervnek.  

Manapság, amikor az ember mindent bír, 

mindent tud, mindent akar, és mindent irányit, las-

san mindenhatónak érzi magát. Hiszen már az ato-

mot is részekre hasítottuk, már eljutottunk, legalább 

is kíváncsi kamerával, a Marsra, s így nehéz elfo-

gadni, hogy van valami felettes erő, felettünk lévő 

hatalom, akinek a gondolataihoz a mi gondolataink 

nem is hasonlíthatóak. Aki annyival áll felettünk, 

aki annyival bölcsebb, jobb, szeretőbb és gondosko-

dóbb, hogy mi azt szinte fel sem foghatjuk. 

Magyarként azonban, különösen hálás va-

gyok most, ezen az ünnepen, hiszen alig egy héttel 

ezelőtt éppen a Szent István Bazilika néhány száz 

lépcsőjét másztuk meg a gyerekekkel, hogy a ku-

pola körüli kilátóról gyönyörködjünk Budapest pa-

norámájában. És ebben a csodálatosan szép, építé-

szetileg is remekmű templomban csendesedhettünk 

el egy kicsit a nagy forróságban, s köszönhettük 

meg Istennek, hogy vagyunk, hogy élünk, hogy ré-

sze vagyunk egy nemzetnek, akik bár sok vihart él-

tünk meg, de még mindig létezünk. Még mindig van 

anyanyelvünk, országunk, hitünk, s ha reményünk 

egyre kevesebb, azért ne feledjük, hogy az Úr, aki-

nek az utai annyival magasabbak, mint az ég a föld-

nél, ez az Úr vigyáz ránk most is, nemcsak István 

király idejében.  

 

Mayer Judit 
 

 

A pennsylvaniai református gyermektábor-

ban tölthettem el egy szép hetet július végén, közel 

ötven fő társaságában. 

A reggeli tanítás az Óz, a nagy varázsló 

mese alapján folyt. Azt hiszem ez a történet nekünk, 

keresztyéneknek azért is jelenthet sokat, mert aho-

gyan Óz igazi 

hatalma sem 

teljhatalmában 

mérhető, úgy az 

Isten is más-

képp akar mun-

kálkodni az éle-

tünkben. Elfo-

gad minket 

olyannak, ami-

lyenek va-

gyunk. Miköz-

ben a cél felé 

tartunk, rájöhe-

tünk arra is, 

hogy a vándorút, amely hozzá vezet milyen fontos. 

Megmutatja mennyivel többet ér a bölcsesség az 

okoskodásnál, hogy annak van igazán szíve, aki má-

sokért él és szeretetét nem szabja feltételekhez, 

hogy nem az bátor, aki hősködve vakmerően cse-

lekszik, hanem aki megfontoltan és felelősségtelje-

sen él. Önmagunkat csak úgy ismerhetjük meg iga-

zán, és találhatunk arra a személyiségre, akikké vál-

nunk kell, ha közben az Ő útján járunk, Őt keressük. 

A hét vezérmondata Dorothy sokat ismételt 

kijelentése volt: „There is no place like Home.” En-

nek kapcsán a 

hét két vezér-

igéje a Fil 3,20a 

és Zsid 11,16 

arra emlékeztet-

nek bennünket, 

hogy nincs ne-

künk a földön 

maradandó vá-

rosunk, hanem 

az eljövendőt 

várjuk. Isten he-

lyet készít ne-

künk az Ő 

mennyei hajlé-

kában, ahol valóban otthon érezhetjük magunkat. 

Ennek előízét már itt is megérezhetjük, hiszen Ő ve-

lünk van a földi vándorutunk során, támogat és ve-

zet, hétköznapjainkat ünneppé teszi. A missziói pa-

rancs értelmében feladatunk és küldetésünk, hogy 

másokat is Őhozzá vezessünk. 

Gyerektábor 



                                     

 

 

 

 

A közös éneklés, bibliatanulmányozás mel-

lett sok játék, kirándulás, táncház, tábortűz, 

ki-mit-tud, vetélkedő színesítette az együttlétet. 

Szerda délután az egész tábor ellátogatott a Bethlen 

Otthonba, amelyet országos viszonylatban a legki-

emelkedőbb szeretetotthonok között tartanak szá-

mon. Volt alkalmunk belelátni kicsit a működésbe, 

énekelni és beszélgetni az ott lakó idősekkel. A hét 

végére a kicsit nagyobbak között komoly megtérés 

is történt, két fiatal lány adta át az életét Krisztus-

nak. 

A táborból visszafelé tartva a Lukács 18,17 

jutott az eszembe, Jézus szava a tanítványokhoz, 

akik el akarták tiltani a gyerekeket tőle: „Aki nem 

úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, 

semmiképpen nem megy be abba”. 

Életünket Istentől kaptuk, hogy a gyermeki 

szív hálája tükröződjön benne. Az Isten előtt nincs 

mivel dicsekednünk, nem tudunk mit felmutatni, 

mert mindannyian kegyelemből élünk, Jézus Krisz-

tus érdeméből, aki a mi pártfogónk. Gyakran csodá-

lattal vagyunk az erő, a hatalom, az ideál iránt, de 

Istennek a gyengédség, a bizalom, az alázatosság 

tetszik. Ezért állítja példaként elénk nem a befutott, 

sikeres üzletembert, nem a jó hírű politikust, nem a 

legnépszerűbb sztárt, az emberek kedvencét, hanem 

a kisgyermeket.  

A kisgyermek példája megtanít, hogyan kell 

felnőttként Isten elé járulni: Isten országának örö-

köseire a gyermeki alázat jellemző. A gyermekek-

nek Jézus idejében nem voltak jogaik, teljesen ki-

szolgáltatottak voltak. Rászorultságuk nem csak a 

nyitottság és az elfogadás, hanem a vágyakozás is. 

Úgy fogadni Isten országát, mint a kisgyer-

mek. Ez nem naivságot, hanem ráutaltságot jelent. 

Nem infantilizmus, éretlenség, hanem a növeke-

désre való készség. Nem hiszékenység, hanem ter-

mészetes, ösztönös bizalom. Egy kisgyermek úgy 

adja magát, ahogy van, a maga teljes valójában, rá-

utalva magát mások szeretetére, érintésére, szük-

sége van a visszajelzésekre, ott van benne a felfede-

zésvágy, a vezetettségre való igény, a harmóniára 

való törekvés, a csoda befogadására való készség, a 

játékos lelkület. 

Jézus nem csak megengedi, hogy a gyerme-

kek hozzá mehessenek, hanem kijelenti, hogy hozzá 

csak úgy lehet menni, ahogyan azt egy kisgyermek 

teszi. Lépjünk bátran Isten elé imádságban felnőtt 

hittel, de gyermeki bizalommal, hogy az Ő uralma 

megvalósuljon az életünkben már e jelenvaló világ-

ban. Így részesei leszünk az eljövendő dicsőségnek, 

ahol közvetlen kapcsolat van Isten és ember között 

és teljes a bizalom ember és ember között. 

 

Peleskey Miklós Péter 
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Apostoli Hitvallás (8. oldal) 

Közének  31. Úr Jézus mely igen drága  

Textus  Jn 6,35-40 

Igehirdetés  „Én vagyok az élet kenyere”    
Pásztori ima 
Úri imádság (6. oldal) 
 

Záró ének   15:1-2 Az egyháznak a Jézus 
Magyar himnusz  46. Isten Áldd Meg a Magyart 
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HIRDETÉSEK: 
 

Következő istentiszteleteink: 

 

2013. szeptember 22. 11 óra 

2013. október 27. 11 óra 

 

Következő bibliaóránk idő-

pontját jelezni fogjuk, amint 

tudjuk. Kérjük, akik érdeklőd-

nek a bibliaóra iránt, jelezzék 

a lelkész felé, hogy tudjuk a 

testvéreket értesíteni.  

 

Imádkozzunk betegeinkért, s 

kérjük, ha valaki szeretné, 

hogy a lelkész meglátogassa, 

jelezze ezt akár telefonon, akár 

e-mailben.  

 

A virágokat templomunk dí-

szítésére Hőgye család hozta, 

László édesanyja emlékére. 

Köszönjük szépen az ado-

mányt, és kérjük gyülekeze-

tünk tagjait, ha virágdíszítést 

szeretnének hozni, jelezzék 

előre vagy a lelkészeknek vagy 

Hőgye Irénnek. 

 

A katolikus közösség hirdeti: 

Martin Holley püspök úr iro-

dája néhány napja közölte ve-

lünk, hogy előre nem látott 

családi körülmény miatt a püs-

pök úrnak nem áll módjában az 

augusztusi szentmisénkre flo-

ridai otthonából Washingtonba 

visszatérni, így a szentmisét a 

szokásos módon Ágoston atya 

celebrálja. Nagyon köszönjük 

a református közösség minden 

tagjának a felénk irányuló se-

gítő figyelmét, ami nagyon 

fontos nekünk. Ha további fej-

lemények lesznek a püspöki 

szentmise ügyében (egy ké-

sőbbi időpontban), azt is tu-

datni fogjuk, amint lehet.  

 

Lelkipásztorok elérhetősége: 

Mayer Judit: 

Telefon: (703) 444-2048;  
E-mail: mayerjudit@verizon.net 

Peleskey Miklós 

Telefon: (202) 730-6293 

E-mail: peleskey@gmail.com 

 

Augusztus 20-a a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fenn-

állásának emléknapja. Ezen a nemzeti ünnepünkön nemcsak az államala-

pításra, hanem a magyarság kereszténnyé válására is emlékezünk. Még ha 

ez nem is volt mindenki részéről teljes odaszánás, a történelem Ura, a min-

denható Isten cselekedetét látjuk benne. István király ünnepe nagyon aktu-

ális: Krisztushoz kell visszavezetnünk népünket. 
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