
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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A HALOTTAK ÜNNEPE 

Igeolvasás: 5Móz 12,29-32 29Ha majd kiirtja Istened, az Úr azokat a népeket onnan, ahova bemégy, hogy 

elűzd azokat magad elől, és ha elűzöd őket, és a földjükön laksz, 30vigyázz, hogy tőrbe ne ess, azokat követve, 

akik kipusztultak előled. Ne kérdezősködj isteneikről, és ne mondd: Hogyan tisztelik ezek a népek az isteneiket? 

Én is úgy akarok tenni! 31Ne tégy úgy az Úrral, a te Isteneddel, mert azok csupa olyan dolgot tettek isteneik 

tiszteletére, ami az Úr előtt utálatos, és amit gyűlöl. Még fiaikat és leányaikat is elégették isteneiknek. 

32Tartsatok meg és teljesítsetek minden igét, amelyet én parancsolok nektek! Semmit se tégy hozzá, se el ne 

végy belőle! 

Alapige: 1Thessz 5,21-22:  „…mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától 

tartózkodjatok.” 

     

Kedves Testvérek!  

Alapigénk arról beszél, hogy mindent jól vizsgáljunk meg, s ami jó, azt tartsuk meg, a gonosz minden 

fajtájától azonban tartsuk távol magunkat.  

Az elmúlt 3 nap egyik feltörekvő új ünnepe a halloween. Vizsgáljuk meg, hogy mi is ez az ünnep, miből 

ered, és mi hogyan is viszonyuljunk hozzá. Olvastam egy cikket a héten, amelynek a címe: A Halloween valódi 

története. A gyülekezet facebook oldalán is megosztottam ezt az írást és ma szeretnék néhány gondolatot ebből 

megosztani a testvérekkel is. Ebből kiderül, hogy Halloween elnevezés középkori formája az „all Hallow’s 

eve”. Magyarul azt jelenti, hogy minden szentek estéje. Tehát ahogy a Szenteste a Karácsony előestéje, úgy a 

Halloween a Mindenszentek előestéje. 

A számunkra ismert Mindenszentek (Halloween) elődje a Samhain volt, amit a Brit-szigeteken és 

Nyugat-Európában a druidák már 2000 évvel ez előtt megtartottak. Egy év alatt a druidáknak két különös 

ünnepe is volt, ami áldozatokkal járt. Az egyik a Beltane volt, amit május 1-jén ünnepeltek. Ez volt a nyár 

születése. Október 31-én pedig Samhain-t ünnepelték, amely a nyár halála volt. 

A druida hiedelem szerint október 31-e estéjén elmosódik az élők és holtak közötti világ. A halottak 

szellemei ilyenkor visszatérnek a tündérekkel és egyéb démonokkal együtt, hogy zaklassák az embereket. Ezen 

az éjszakán a kelták azért öltöztek be ijesztő maskarákba, hogy megtévesszék a gonosz lelkeket és így békén 

hagyják őket. Ezzel a hiedelemmel önmagában még nem is lenne probléma, de ettől sokkal többről van szó. 

Sajnos a helyzet az, hogy e mellett a druidák különös vallási meggyőződésből brutális kegyetlenséggel 

végeztek ki embereket, gyermekeket ezen az éjjelen.  

A druidák szokásait még Julius Cézár is megemlítette i.e. I. században, amikor a Brit-szigeteken járt, s 

így írt az ott látottakról: „A Gall [kelta] nemzetek rendkívül babonásak … Vagy embereket áldoznak az 

isteneiknek, vagy pedig ígéretet tesznek önmaguk feláldozására. A szertartásaik levezetői a Druidák, akik azt 

tartják, hogy a halhatatlan isteneket csak azzal lehet kielégíteni, és az emberi életet megváltani, ha 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket!  

emberáldozatokat adnak nekik, és nemzeti szokásuk az, hogy ezeket meghatározott rítusok alkalmával 

[ünnepeken] végzik el.”  

A modern Halloween ünnep ezeket az ősi rítusokat tükrözi és jelképezi, mivel megmaradtak a pogány 

hiedelmek és szokások egy keresztényiesített formában.  (Forrás: https://hir.ma/18-2/a-halloween-valodi-

tortenete-18/445435) 

Mózes 5. könyvében azt olvassuk: „Ne kérdezősködj isteneikről, és ne mondd: Hogyan tisztelik ezek a 

népek az isteneiket? Én is úgy akarok tenni! Ne tégy úgy az Úrral, a te Isteneddel, mert azok csupa olyan dolgot 

tettek isteneik tiszteletére, ami az Úr előtt utálatos, és amit gyűlöl.” (5Móz 12,30-31)  

Pál apostol pedig arra bíztat: „…mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától 

tartózkodjatok.” Ámen. 

Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron 

 

   
              Október 27-én istentisztelet. Isten Igéjét Ráczné Veres Sára hirdette. 

   
Okbóber 27-én Zenés istentisztelet az Őrálló Zenekarral    (Fotó: AÁ) 

November 

03. vasárnap 16.00 Ifjúsági óra 

06. szerda 18.00 Női bibliaóra 

07. csütörtök 10.00 Babamama klub 

07. csütörtök 16.30 Cserkészet 

08. péntek 16.30 

Filmklub – Az Áttörés című film megtekintésére kerül sor. Egy 14 éves fiú 

beszakad egy tóba, hívő édesanyja pedig azért imádkozik, hogy a fiú túlélje. Egy 

megható, igaz történet a hit erejéről 

09. szombat 10.00 Tűzzománc szakkör 

09. szombat 16.00 Kézműves Játszóház 

10. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában 

10. vasárnap 10.00 Istentisztelet és párhuzamosan gyermek istentisztelet       

10. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

17. szombat 15.00 Presbiteri találkozó a Csapókerti gyülekezetben (Hirdesd az Igét!) 

84 éves korában elhunyt gyülekezeti tagunk: Tóth-Máthé Miklós. Temetésére november 8-án pénteken, 14 

órától, a tiszaluci temetőben kerül sor. 

Szeretet doboz gyűjtés december 10-ig: Nehéz körülmények között élő, nélkülöző családok, betegek, 

gyermekek és idősek számára gyűjt tartós élelmiszert, tisztítószert az egyszerű, tetszetős, környezetbarát 

doboz segítségével a Magyar Református Szeretetszolgálat. 
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