
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
(Zsolt 91, 15) 

 
 Feltettem a kérdést magamban, miért pont engem szólított meg Lelkész úr gondolataim kifejtésére 

ezen ige kapcsán? Miközben kerestem a választ, egymás után bukkantak fel emlékekeimben, hogy 

hányszor hallgatta meg a Teremtő imáimat. Nem hagyott el a veszély óráiban, akkor sem, amikor még 

kérni sem volt időm és lehetőségem. Segített és erőt adott nehéz döntések meghozásában, vigasztalást 

nyújtott bánatomban. 

„Messzi évekre visszanézni, 

és számba venni ezer áldást, 

erőt, kegyelmet, megbocsátást: 

Csodákra emlékezni jó!” 

(Túrmezei Erzsébet: Csodákra emlékezni jó) 



 Úgy érzem, megkaptam a választ kérdésemre: alkalmam nyílik a „védelem zsoltáráról” tanúságot 

tenni, hálás szívvel dicsérni Isten gondviselő szeretetét, és köszönetet mondani minden jótéteményéért. 

 Uram, köszönök mindent, amit nem „érdemeimért, hanem a Te irgalmadból” kaptam, hogy jóságos, 

megbocsátó szeretettel hordoztál. 

 A fenti igevers Isten és az ember kapcsolatáról szól. A zsoltáros itt Istent szólaltatja meg, aki a 

hozzá fordulóknak védelmet, megmentést és megdicsőítést ígér. Ez csodálatos ajándék nekünk, hívő 

embereknek. De tudunk-e élni vele? Segítségül hívjuk-e Őt a bajban, vagy saját magunk erejéből próbálunk 

boldogulni? 

 Ha szorult helyzetünkben segítségül hívjuk, meghallgat, és lelki békét teremt bennünk, hogy 

nyugalomban, békességben tudjunk ráhangolódni problémánk megoldására, és észrevegyük a jelet, amit 

küld, hogy rávezessen a helyes útra. Nem mindig úgy segít, ahogy mi azt jónak gondoljuk,  de bíznunk kell 

ítéletében, Ő tudja, mi szolgál javunkra. 

 Nem azt ígéri, hogy mentesek leszünk a bajtól, hanem azt, hogy megszabadít bennünket olyan 

módon, ami a hívő embernek az örök szabadulást jelenti. 

 Tetteink által dicsőit meg bennünket, amit az Ő dicsőségére cselekszünk. Istent nemcsak szavakkal 

tudjuk dicsőíteni, hanem azzal is, hogy ráhagyatkozunk, követjük tanítását. Nyugalmat lelünk benne, és 

mindenkor részesülhetünk védelmében. 

 Isten megtartja nekünk tett ígéretét, megment és megvigasztal. Merjünk hozzá fordulni szeretettel és 

bizalommal! 

 Dicsőség legyen Istennek! 

Györgyné Váraljai Irén 

 
 

 

 

 Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az ÚRnak: 

Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a 

pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a 

hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban 

lopódzó dögvésztől, sem a  délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren 

jobbod felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök 

bűnhődését. Ha az URat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, 

sátradhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja  angyalainak, hogy vigyázzanak rád 

minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az 

oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik 

hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, 
vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú 

élettel, gyönyörködhet szabadításomban.                                                                              

                                                                (Zsolt 91,1-16) 

 

 
 

 
 

Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az 

ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan 

teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki 

kell majd számot adnunk. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten 

Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz.
 
Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni 

erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a 

bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és 

kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.  

(Zsid 4,12-16)                                     

 

 



 

 
 

 
 „A mi forradalmunk Pesten, március 15-én nem vérontás volt, hanem egy szép ünnep, a szabad-

ság ünnepe: ezerek meg ezerek csoportoztak össze Isten ege alá, ezerek meg ezerek emelték égre 

kezeiket, s egy szívvel, szájjal mondták Petőfi Sándor után az eskű szavait.”   

                                                                                                                                      Arany János 

„A magyarok Istenére 

Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább 

Nem leszünk!” 

 

„Március 15-e eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar 

történelemben.”                                                                                                        Petőfi Sándor 

 
 

„A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely 

lehet, s lesz.”                                                                                                             Kossuth Lajos                                                                                    

  
 

„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón 

szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot.”                    Aulich Lajos                     
                                                          

 
 

„Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak 

Hagyd örökűl ha kihúnysz: A HAZA MINDEN ELŐTT.” 

                                                          Kölcsey Ferenc 

 
 

                  „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.” 

                                                             Széchenyi István 

 

 

 
 

   Heti programjaink: 
 

    Hitoktatás – 

    Gyülekezeti házban – hétfő 17 óra. 

    Iskolákban –  órarendek szerint. Az iskolai hitoktatást  

    1 főállású hitoktató és 3 óraadó végzi 13 iskolában,  53 órában. 
     

    Konfirmációra felkészítő oktatás – péntek késő délutántól szombat 

                          estig a gyülekezeti házban. 
     

     Bibliaóra – szerdai napokon 10 órakor a gyülekezeti házban. 
  



 
 

      

 

 

 

 
 

aki szeretet vagy, tisztíts meg engem Jézus vérével minden tisztátalanságtól,  

amely Tőled elválaszt engem, és azután költözzél szívembe,  

és szabadíts meg mindentől, ami alkalmatlanná tesz a szolgálatra,  

hogy hitben, szeretetben és türelemben mindig Neked hódoljak, és örökké a Tied legyek,  

Jézus Krisztus, a Te Fiad, a mi Urunk által. Ámen. 

(Ev.Ék.– böjti imádság) 
 

 
 

 
 

 

      

 
 


