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A Hegyi Beszédben az adakozás, imádko-

zás, böjtölés hármas egysége belső összefüggést 

ábrázol, fejez ki. Kegyességünk természetes része 

az imádkozás, az adakozás, amiben a böjtnek is 

biblikus volta miatt helye van. 

Jézus Krisztus a Hegyi Beszédben nem azt 

kéri, hogy egyáltalán ne böjtöljünk, hanem a ke-

gyesség gyakorlásának helyes, megfelelő voltára 

ösztönöz. Az akkor élt zsidók Jézus szavaival el-

lenkezőleg úgy gondoltak a böjtre, amely a lehaj-

tott fejtartásban, a ruhák megszaggatásában, a 

szomorú arckifejezésben mutat-

kozik meg, mert az ember ekkor 

veti le minden ékességét. 

A böjt a megalázkodás je-

le, és e nélkül csak képmutatás. 

Mégsem önmagában a rítus, a 

főhajtás, a szomorkás ábrázat 

jelenti a böjtölést. Az Isten előtt 

csendben leboruló lélek azért lép 

a kegyelem trónusa elé, hogy ott 

igaz bűnbánatot tartson, terheitől 

szabadulva újra Istenre és önmagára találjon, rövid 

időre a világból kiszakadt állapotban, a mélyebb 

Istenre figyelés közben megerősítse az úrvacsora-

kor elhangzó fogadalmat, mely szerint az Úr dicső-

ségére él, kegyelméért hálából neki odaszánva 

egész életét, ahogy Kálvin fogalmaz: „Szívemet 

égő áldozatul az Úrnak szentelem.” 

A böjti tisztulás akkor éri el célját, hogyha 

lemondunk minden önigazságról, megválunk min-

den bennünk levő gőgtől és fölénytől, nem legyőz-

ni akarjuk még az Istent is, hanem fájlaljunk bűne-

inket, gyűlöljük és kerüljük őket. (HK 89.) A tisz-

tulási folyamatban csődöt mond minden önmeg-

váltási kísérlet, önerő és öngyógyítás, mert egyedül 

Isten képes elvenni bűnünk terhét. Ezért imádkoz-

hatunk a zsoltárossal így: „Tisztíts meg engem 

izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engem, és 

fehérebb leszek a hónál” (Zsolt 51,9) „Tiszta szívet 

teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd 

meg bennem! Ne vess el orcád elől, szent lelkedet 

ne vedd el tőlem! Vidámíts meg újra szabadításod-

dal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy 

taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek 

megtérjenek hozzád.” (Zsolt 51,11-15) 

A böjt célja nem az 

egészséges táplálkozás, diéta 

vagy méregtelenítés, bár társul-

hat ezekkel, hiszen az ember 

test, lélek és szellem egysége. 

Az önsanyargató élet idegen a 

keresztyén identitástól. Böjtölni 

szabad, koplalni nem. A böjti 

önmegtartóztatás, az óembertől 

való elszakadást és az újember 

megerősítését szolgálja, amely 

az embertársainkhoz való odafordulással társul. A 

bűnök megvallása nem befelé fordulóvá teszi az 

embert, hanem befogadóvá, tudva, hogy a másik-

nak arra van szüksége, hogy ott legyünk mellette. 

A böjt nem a másiknak, nem is önmagamnak, ha-

nem az Istennek szól. Meghatározott idejű, egyéni 

döntés, amely nem megfoszt valamitől, hanem a 

felkészülés ideje.  

Urunk, Jézus Krisztus földi élete során szolgálatba 

állása előtt böjtölt, hogy lélekben megerősödve 

engedelmesen elvégezze küldetését. A felkészülés 

alkalma sem mentes a kísértésektől, a próbáktól, 

 
 

„Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy 

lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat. Amikor pedig te 

böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, ha-

nem Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki látja, amit titokban történik, megfizet neked.” (Mt 6, 17) 

 

 
 



                                     

 

 

 

 

nehézségektől. A harc, a küzdelem a miértekkel, 

önmagunkkal ekkor sem kerülhetnek el bennünket.  

A Szent Isten látja hűtlenségünket és enge-

detlenségünket. Igazabb és jobb életre hív el. A 

megtérés, megigazulás, megszentelés lépcsőin ve-

zet végig, hogy egyre inkább Krisztus képére for-

málódjunk, hogy megtanuljunk Krisztusban élni. A 

szeretet parancsára kötelez, amely egyetemes, de 

nem általános, mert mindig konkrét személyek felé 

irányul, azokra, akik között élünk. A megszentelés 

a Szentlélek folyamatos műve bennünk, ami 

az örökkévalóságban lesz teljessé.  

Az, hogy Ő tökéletesen ismer bennünket, okot ad a 

teljes őszinteségre. Mert Ő nem fog félreérteni, 

tudja azt, hogy kik vagyunk, és látja azt, kikké 

lehetünk, és hogy kikké fogunk válni. Az Isten 

előtti tudatos élet nem megfélemlít, hanem békét 

ad. Nem önmagunk lekicsinylésével jár, hanem 

önmagunk felvállalását jelenti. 

„Irgalmasságot akarok és nem áldozatot.” – 

mondja Jézus a szúrós tekintetű, pletykálkodó, 

viszályt szító, ítélkező farizeusoknak, akik nem 

tudták elviselni, hogy Ő olyan valaki, akinek a 

bűnösökre gondja van. „Nem az egészségeseknek 

van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.” Aki 

nem ismeri fel és nem ismeri el beteg, bűnös vol-

tát, az nem is fordul az áldott orvoshoz, az Úr Jé-

zushoz. Jézus mentőszeretettel fordult mindenki 

felé, a farizeusok felé is, hogy megértsék, szüksé-

gük van rá. De ha belőlünk hiányzik a bűnösök 

iránti szánalom, az irgalmasság, akkor a vallásos 

formaságok elvesztik jelentőségüket. 

„Az igaz és törvényes cselekvést többre be-

csüli az Úr, mint az áldozatot.” Az áldozatrend-

szerben való részvétel nem helyettesíti az igaz élet 

„áldozatát”. Nincs szó, nincs istentisztelet, 

nincs jócselekedet, nincs áldozat, amivel ki lehetne 

engesztelni az Istent. Csak egyetlen egy: a Messiás 

Főpap áldozata, kereszthalála. De ez nem a mi 

áldozatunk, ezt csak elfogadni lehet. Erre méltó 

felelet az igaz és törvényes cselekvés, amely hálá-

datosságunkat mutatja meg jótéteményéért, és nem 

érdemszerzés vagy az önigazolás eszköze. 

A kegyelem hálája az igaz életre való törekvés, 

harc a bűnnel, amely már legyőzetett, de még ide-

ig-óráig jelen van életünkben. Megvan-e ez a hála 

bennünk? A hála, amely nem elégszik meg a „kö-

szönömmel”, nem éri be rítusok ismételgetésével, 

hanem a megszentelődés útján hagyja vezetni ma-

gát, mert jól tudja, mit kíván tőle az Isten: „Szere-

tetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és 

nem égőáldozatokat.” (Hós 6,6) 

 

Peleskey Miklós Péter 

 

 

 

 

A református ember megőrizte a böjti hagyo-

mányokat, de számára nem a külsőségek hangsú-

lyosak, hanem a belső, lelki felkészülés az ünne-

pekre. Természetes, hogy bizonyos tartózkodás 

van az evést és ivást illetően, de a lényeg az emlé-

kezés a Megfeszített Úrra, az elmélyülés Krisztus 

követésében, a kereszt titokzatos világának a lé-

lekben történő befogadása. 

Nagypénteket református népünk is megtartotta 

szigorú böjti napnak. A böjti napokon tartózkodtak 

a hústól, a zsiradékoktól. Nyers- és aszalt gyümöl-

csöt, rántott levest, savanyú levest, főtt tésztát, 

főzelékféléket, mákos gubát, lepény-kenyeret fo-

gyasztottak. Ez vidékenként más és más volt a 

Kárpát-medencében. 

Az év folyamán a református ember életében is 

voltak kisebb böjtök: heti böjti napok, különösen a 

péntek, de meg kell említenünk a negyedévenkénti 

háromnapos böjtöt is. Utóbbit már Bod Péter is 

említi, de kántorböjtnek is nevezik. Fontosak a 

fogadalmi böjtök, református népünk ma is gyako-

rolja ezt a formáját a lemondásnak, ahogy azt gyü-

lekezeteink életéből is tudjuk. Református népünk 

hagyományában máig él, hogy az úrvacsoravétel 

napján nem eszik semmit, míg meg nem úrvacso-

rázott a gyülekezet közösségében. 

Böjti időszakunkban tehát azt ajánljuk, ki-ki egész-

sége, lelki szükségletei szerint böjtöljön, de első-

sorban arra figyeljen, a böjt a lelki megüresedés és 

a Krisztussal való feltöltekezés alkalma legyen.

A református böjtről, hagyományainkról 
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2012. évi Pénztári jelentés 
 

B E VÉ T E L :  

      Perselypénz            $ 17,574 

      Felajánlás a segédlelkész alapra                  13,889 

      „In memory” adományok                                  450 

Bevétel 2012-ben 31,913  

Kiadások 2012-ben  26,482 

                      Fennmaradó összeg                          5,431 
  

F E L A J Á N L Á S O K  MA GY A R O R S ZÁ G I  E G Y H Á Z A K -

N A K ,  I S K O L ÁK N A K  

 

Továbbítva 2012-ben  

         

        $ 15,100 

  

EGYHÁZI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE: 

Terem bérlés (Wesley Szeminárium)  650 

Honoráriumok: Orgonista 

                            Nt. Mayer Judit 

                            Nt. Nagy Gábor  

                            Nt. Petró László        

  800 

5,400 

350  

                      350 

 

Tagsági díjak 

(Országos és kerületi egyházközösségnek) 

750 

Útiköltség (Nt. Nagy Gábor)                         900 

  

Istentisztelettel kapcsolatos kiadások 

(papír, nyomtatás, bélyeg, szeretetven-

dégség, vasárnapi iskola) 

                   3,761 

 

Guests accom. expenses 530 

  

Ajándékok  

Washingtoni Magyar Cserkészek,  

Nt. Mayer Judit,  Nt. Czeglédi Péter Pál, 

Hung.Ref.Youth Camp, NJ 

 

               1,991 

Felajánlás – Bertalan Ösztöndíj alap    

            2011/12 évre       6,000 

            2013/13 évre       5,000 

    11,000 

 

                      

                     2012 évi kiadások összege  26,482    
  

  

  

2011-ről fennmaradó tiszta bevétel       5,431 
  

  

     
 

 
  

 
 
 

 

Hirdetések 

Következő istentiszteleteink: 

2013 március 24 , virágvasárnapi közös istentisz-

telet a francia gyülekezettel  

2013 március 29,  este 6 óra, nagypénteki áhítat 

2013 március 31, húsvéti istentisztelet 
 

Március 15-i ünnepélyünk március 9-én, 3 órakor 

kerül megrendezésre a Wesley Seminary kápolná-

jában. Az ünnepségen lelkészeink is aktívan 

vesznek részt és a 4. sz. Bátori József csapat cser-

készei szolgálnak műsorral. 

  

Hagyományainkat követve ismét közös istentisz-

teletet tartunk a francia gyülekezettel. Különösen 

nagy öröm, hogy virágvasárnap ünnepelhetünk 

együtt a Kálvin örökségét hordozó testvérgyüle-

kezettel. Jöjjünk minél többen és hivjuk barátain-

kat, ismerőseinekt is erre az alkalomra. 

 

A 8. Tavaszi Magyar Bál / Jótékonysági Est ápri-

lis 19-én, pénteken este lesz új helyszínén, a 

Tysons Corner-en lévő Sheraton Premiere-ben. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. További 

információért forduljanak Fedor Erikához.  

  

Regionális bibliaóráink, amelyek most böjti al-

kalmakként is szolgálnak, két szombaton kerülnek 

megrendezésre, március 9-én és március 23-án, 1 

órai kezdettel itt a szemináriumban.  

 

Következő Virginia-beli bibliaóránk februrár 28-

án, csütörtök este 7 órakor lesz Fedor István és 

Erika otthonában.  

  

Kérjük, aki szeretné, hogy a lelkipásztor megláto-

gassa, jelezze ezt akár emailben, akár telefonon.   

 

A virágot templomunk diszitésére a Fedor család 

hozta, a családban ünnepelt születésnapok örömé-

re. Köszönjük szépen a virágadományt, és kérjük, 

ha valaki virággal szeretné díszíteni a templomot, 

jelezze a lelkésznél, hogy megköszönhessük és 

betehessük a Látogatóba. 
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Orgona előjáték  

Apostoli köszöntés 

Fennálló ének 7
1 Téged áldunk, nagy Isten! 

Lekció        Márk 12: 18-34
Gyereksarok

Nagyének    27
2-3  Szent Igédnek világát… 

Prófétai ima  
Apostoli Hitvallás (8. oldal) 

Közének  9
1

   Tebenned bíztunk eleitől…  

Textus   Márk 12: 28-31 
Igehirdetés   
Pásztori ima 
Úri imádság (6. oldal) 

Hirdetések 
Egyházközségi Közgyűlés 

Záró ének  7
1  A Sionnak hegyén Úr Isten 

Magyar himnusz   49 Isten áldd meg a Magyart 

Áldás 
Orgona utójáték 

 
 

 

 

Lelkipásztorok elérhetősége: 

Mayer Judit: 

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

Peleskey Miklós Péter 

Telefon: (202) 730-6293; E-mail: peleskey@gmail.com 

 

Az egyházközségi közgyűlés rendje: 
 

Megnyitó szavak, fohász   
 Mayer Judit 

2012-es közgyűlés jegyzőkönyvének elfogadása 

 Mayer Judit 

Lelkipásztorok beszámolója 

Mayer Judit – Peleskey Miklós Péter 

Főgondnok beszámolója 
Bagdy Zoltán 

Pénztáros beszámolója 

Hőgye Irén 

Szabad Fórum 

Új presbiter beiktatása 

Záró ima: 

Peleskey Miklós Péter 

 

 

 

Gyulai Pál: Hazám 
 

 

Sokszor valál már életedben  

Veszendő, oh szegény hazám!  

Tatár, török és német gyilkolt  

S haldoklál fényes rabigán:  
Mi lesz majd sorsod a jövőben?  

Ki tudja azt; sötét titok;  

De most, de most, ha rád tekintek,  

Csak sírok és csak sirhatok.  

 
Nem gyáva bú e könnyek anyja,  

Haragom sirja azokat;  

Beszélünk hangos, büszke szóval,  

S hazánk még csak névben szabad.  

Nem csüggedés e könnyek anyja,  

Rajtok tettek villáma ég;  
Versengünk puszta semmiségen,  

S fölöttünk mind borúsb az ég.  

 

Hah mennyi gúny! győzelmi hymnus  

Harsog körűlbe mindenütt,  

S a vértől megszentelt mezőkre  
Szabadság fényes napja süt.  

Nekünk e hang tán síri dal lesz,  

S a szent sugár tán búcsufény,  

Véres felhőben elhunyó nap,  

Halottak gyászos mezején.  
 

Inkább halál, mint gyáva élet,  

Igen, vesszünk, ha veszni kell,  

De küzdjünk, míg csak egy magyar lesz  

És vérezzünk dicsően el.  

Lesz legalább a történetben  
Rólunk egy nagy emlékezet  

Egy büszke nép élt meggyalázva,  

De dicsőn halt, mint született.  

 

1848 
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