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Ünnepekkel sűrűn megtűzdelt időszak az 

október, különösen nekünk, magyaroknak, hiszen 

október 23 jeles nap, amikor megemlékezünk 

kicsiny népünk szabadságért vívott harcáról. De itt, 

az Egyesült Államokban élve a Colombus nap, a 

Halloween, otthon úgy mondtuk, Mindenszentek 

napja tarkítja a naptárunkat, hogy aztán 

reformátusként ne feledkezzünk meg a Reformáció 

emléknapjáról sem.  

A reformáció ünnepe bizony igen 

fontos számunkra, hiszen reformátor 

elődeink, hitünk hősei áldozata révén 

hallhatjuk Isten igéjét anyanyelvünkön 

hirdetni, s kérhetjük az Ő bocsánatát 

közbenjáró nélkül.  

A megújulás érdekes koncepció. 

Az ember születése pillanatától kezdve 

arra van ítélve, hogy egy irányba haladjon, 

mégpedig a halál, a pusztulás irányába. 

Testünk, ahogy idősödünk, egyre 

gyakrabban lázad fel a használattal járó 

erőfeszítés ellen, s egy bizonyos koron 

felül észre kell vennünk, hogy szellemi 

képességeink sincsenek többé csúcs-

formában.... A megújulás tehát, nemúgy, 

mint a természet csodálatos tavaszi felfrissülése, 

nehezebben megvalósítható törekvés, mintsem 

gondolnánk.  

Pál apostol azonban mégis megújulásról 

beszél, ráadásul olyan vehemenciával, amely  

meglepi az Ige olvasóját. Az apostol ugyanis arra 

buzdit, hogy vetkőzzük le az óembert, s öltözzük  

 

fel az új embert. Egyszerű nyelven szólva azt akarja 

az apostol, hogy egyik napról másikra váljunk meg 

régi szokásainktól, személyiségünk, világnézetünk, 

másokhoz való hozzáállásunk változzon oly 

mértékben, hogy szinte új emberré lehessünk. Igen 

ám, de ki az közülünk, aki egyik napról a másikra el 

tudná hagyni régi beidegződéseit, szokásait. Hiszen 

az évek során, ha jól vagy rosszul, de mégiscsak 

alakulunk, a kellemes vagy 

fájdalmas tapasztalatok éppúgy 

formálják jellemünket, mint 

ahogy az évek múlása a 

vonásainkat.  

Hogyan is lehetne egyik 

napról a másikra mindent 

elfeledni, hátrahagyni? Ki ne 

próbált volna már egy rossz 

szokást elhagyni, hogy aztán a 

néhány napi lelkesedés után 

szembe találja magát a 

kudarccal. Aki próbált már a 

dohányzásról leszokni, vagy 

éppen diétázni, az pontosan 

tudja, milyen nehéz a régi 

beidegződést felülírni.  

Pál apostol azonban arra buzdit, hogy 

vessük le az óembert és öltsük fel az új ember.  

A reformáció is a megújulás zászlóvivője. 

Hiszen maga a szó is, re-formare, azaz újra-, vagy 

újjá-alakítani azt jelenti, a régi már nem jó, újra van 

szükség. S épp a reformátorok mondták:  

 

 

„Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek 

az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt 

már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkita, szolga és 

szabad, hanem csak Krisztus van. Ő minden, és ő van mindenekben. (Kolossé 3:9-11) 

 

 (Mt 7,13-14) 
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Ecclesia semper reformari debet, vagyis az 

egyháznak állandóan meg kell újulni. De hát 

hogyan lehet ezt kérni? Hiszen épp ez tart 

bennünket egyik vagy másik egyházban, hogy 

tudniillink ragaszkodunk a szokásainkhoz, 

énekeinkhez, imádságainkhoz, istentiszteleti 

rendünkhöz. Mi az tehát, hogy még az egyháznak is 

szüntelen meg kell újulnia?  

Mind emberi, mind pedig gyülekezeti vagy 

egyházi viszonylatban a válasz fenti igénkben 

található. Hiszen a megújulás nem egyszeri 

cselekedet, hanem folyamat. Megújulni nem 

lehetséges egyik pillanatról a másikra. A megújulás 

folyamat, mégpedig olyan folyamat, amely mindig 

visszatér a kezdőponthoz. Keresztyén életünk 

megújulása – egyénenként és egyházként egyaránt 

– visszatérés kell legyen az eredethez, a 

tökéleteshez. Ez az eredet pedig Krisztus.  

Az ember és az egyház megújulása úgy 

értendő, hogy minden gyarlóság és hiba ellenére 

visszatérünk Krisztushoz. Ő az origo, a középpont, 

a központ, ahonnan mindig indulhatunk, de ő a 

végpont is, ahová meg kell érkezzünk.  

 

 

Ebben e tekintetben kiváltságos helyzetben 

vagyunk, hiszen emberi ésszel felfogva tudjuk, 

hogy lehetetlenség egyik napról a másikra elhagyni 

rossz szokásokat, lehetetlenség száznyolcvan fokos 

fordulatot véve megrögzött szokásainktól 

megszabadulni, viszont azt is tudjuk, hogy 

Krisztusban semmi sem lehetetlen, ezért az új 

ember felöltözése őrá nézve megtörténhet. És igy 

történhet meg az is, hogy ha újra és újra elbukunk, 

kudarc ér bennünket, akkor is van hová fordulni, 

akkor is van honnan újra indulni. Mert Krisztus 

valóban a kiinduló, de a végpont is. Ahogy Pál 

apostol irja, Ő minden, és ő van mindenekben. A 

megújulásunk pedig arról kell szóljon, hogy őt 

minél jobban megismerjük, ővele minél inkább 

eggyé váljunk. S ahogyan az egyén is, minél inkább 

a Krisztust követi, minél inkább a krisztusi úton jár, 

úgy a gyülekezet vagy egyház is minél inkább a 

Krisztus képére igyekszik formálni magát, annál 

közelebb kerül Mesteréhez. 

 Erre emlékezzünk, amikor naponta kérjük 

erőnk megújulását, hitünk, egyházunk, országunk 

megújulását, s a tiszta kezdetekhez való 

visszatérését. 

 

Mayer Judit 

 

Közel 500 évvel ezelőtt, 1517. október 31-

én Martin Luther a wittenbergi vártemplom 

kapujára kifüggesztette 95 pontból álló tételsorát, 

ezzel kezdetét vette a 16. századi reformáció. Méltó 

ünnepelnünk, mert egész Európának az elmúlt 

félévezred működését ennek a szellemisége mélyen 

áthatotta, örökösei vagyunk azoknak, akik az ige és 

az istentisztelet tisztaságáért harcoltak. 

A reformáció nem pusztán a 16. század 

sajátja, hanem folytatása többek között a husziták 

próbálkozásának, és nem lezárt folyamat, mert a 

mai napig tart. Az ecclesia sempre reformanda 

gondolat ebből a korból származik, és azt jelenti, 

hogy az egyházat állandóan reformálni kell. 

A reformáció nem újat akart, hanem az 

elvilágiasodott egyház, a babonás istenhit, az idegen 

nyelvű és ezért érthetetlen igehirdetés 

vakvágányából igyekezett visszaterelni az egyházat 

a helyes útra. Ad fontes, vagyis vissza a forrásokhoz 

– vallották reformátor elődeink. Célja az volt, hogy 

helyére tegye a dolgokat, ne az  

 

emberi gondolatok és érdekek, hanem Isten Igéje 

legyen újra a meghatározó. A reformátorok bátor, 

hitvalló cselekvései ma is példa számunkra, hogy a 

Krisztus Egyháza nem földi intézmény, hanem a 

Krisztusban hívők lelki közössége. 

A reformáció a régi igazságok 

felfedezésével és a mellettük való elköteleződésével 

hatalmas kulturális fejlődést eredményezett. Ekkor 

alakultak az első jelentős iskolarendszerek, magas 

színvonalú egyetemek, fejlődött a nyomdászat, 

magával hozta a nemzeti értékek újrafelfedezését, 

az anyanyelvűség általános megerősödését. 

A reformátoroknak meg kellett 

fogalmazniuk, védeniük hitüket, sok ilyen 

apologetikus írás maradt ránk. A nép nyelvén 

érthetőbb összefoglaló munkák is születtek, a 

hitvallások, amelyek tömören igyekeztek 

összefoglalni a közös hitet, ilyenek az általunk is 

elfogadott II. Helvét Hitvallás és a Heidelbergi 

Káté. 

Ecclesia Semper Reformanda 



                                     

 

 

 

 

A legjelentősebbek Luther, Kálvin és 

Zwingli művei, a főbb irányzatok képviselői. 

Kisebb eltérés van közöttük, de nagyvonalakban 

megegyeznek. 

Luther fellépett az egyházi tisztségek 

pénzért való 

megvásárlása ellen. 

Elutasította a 

búcsúcédulák árusí-

tását, melynek 

hátterében az anyagi 

haszon-szerzés állt, 

és helyette azt 

vallotta, hogy a bűnt 

egyedül Isten 

bocsáthatja meg. 

Ezzel 

megkérdőjelezte Isten és ember között az egyház 

vagy papi személy közvetítő szerepét is. Központi 

tétele, hogy egyedül hit által üdvözül az ember, 

vagyis az üdvösség nem a szabad akaratból jön, 

hanem az Isten kegyelmétől függ. Kétségbe vonta a 

pápa elsőbbségét és tévedhetetlenségét. Lefordította 

német nyelvre a teljes Szentírást, ezzel 

megteremtve a német irodalmi nyelv alapjait. 

Luther azt vallotta, hogy a kenyérben és a borban az 

úrvacsora alkalmával a hívők Krisztus valóságos 

testét és vérét veszik magukhoz. Az ő értelmezése 

szerint nem transubstantiatio, vagyis átlényegülés, 

hanem consubstantiatio történik, vagyis 

együttlényegülés. 

A lutheránusok vagy evangélikusok Luther 

híres énekének első sorával köszönnek egymásnak: 

„Erős vár a mi Istenünk!” Ez az ének a mi 

református énekeskönyvünk 390. dicsérete. 

Mendelssohn 5. szimfóniája a Reformáció 

Szimfónia, negyedik tételének főtémája ez az ének, 

mellyel a reformáció 300. évfordulóját tisztelte 

meg. 

Johannes 

Calvin 1536-ban 

jelentette meg „A 

keresztyén vallás 

tanítása” c. négy 

kötetes könyvét. 

Kálvin tanítása 

Kriszto-centrikus, 

és bár fontos része, 

nem a predestináció 

tan, vagyis az eleve 

elrendelés tanítása 

áll a középpontban. Figyelme mindenre kiterjedt. 

Hangsúlyozta, hogy csak a helyes istenismeretre 

épülhet fel a helyes tanítás és keresztyén élet. Az 

Isten megismerése az önismeretre, saját hibáink 

felismerésére indít és vezet bennünket. Nála az 

istenismeretet és az önismeretet nem lehet 

szétválasztani. Kálvin úrvacsoratana 

értelmezésében a bor és a kenyér Jézus testének és 

vérének a jelképe, amelyet szimbolikusan és nem 

szó szerint kell érteni, de maga az úrvacsora több, 

mint egy emlékünnepség. A közös étkezés összeköt 

minket Istennel és egymással is. Krisztus teste az 

Atya jobbján van, de Szentlelke által Krisztus jelen 

van az úrvacsorán. 

Ulrich Zwingli fellépett a papi nőtlenség és 

a szentmise megszüntetése mel-lett. Megrendítő 

hatással volt rá, hogy a pestisből meg-gyógyult. A 

katolikus és a református kantonok között fegyveres 

harc tört ki, amelyben a zürichiek vereséget 

szenvedtek, a csatamezőn halt meg. Zwingli 

magyarázata szerint a 

kenyér és a bor az 

úrvacsorában csak 

jelképek, amelyek 

Krisztus halálára 

emlékeztetnek 

minket. 

A hugenották 

a francia reformá-

tusok. Luther tanai 

hamar ismertek lettek 

Francia-országban, 

ahol a valdensek már 

előtte kétszáz éve ugyanolyan szellemben 

működtek, mint a reformátorok. A hugenottáknak is 

csak nagy nehézségek árán sikerült kivívniuk 

szabad vallásgyakorlatuk jogát. 

Nagy jelentőségű, egyházmegújító 

mozgalom volt a pietisták tevékenysége a 18. 

században, akik a reformációt nem lezárt ténynek, 

hanem folyamatnak tekintették. A reformáció 

szellemisége gyökeres változást hozott, de pár 

évszázaddal később a keresztyén életről szinte 

teljesen átkerült a hangsúly a tanításra. Felébredt a 

vágy, hogy nem elég hinni és vallani, a keresztyén 

hitet meg is kell élni. A pietizmus háttérbe szorította 

a dogmákat, a hivatalos és látható egyházat, 

valamint a szentségeket, ugyanakkor egységesítő 

erőként működött a protestánsok között és 

barátságos viszonyra igyekezett a… (az utolsó 

oldalon folytatódik) 



 

Washingtoni Magyar Református Egyház 
Vasárnapi istentisztelet, 2013. október  27. 

Mayer Judit  és Peleskey Miklós Péter lelkipásztorok 

Tel.:  (703) 444-2048; (202) 730-6293  

 
 

Apostoli köszöntés 
Fennálló ének 167:1 Jöjj, mondjunk hálaszót 
Keresztelés 
Lekció   Efézus 2,1-10     
Gyereksarok 
Nagyének    390. Erős vár a mi Istenünk 
Prófétai ima  
Apostoli Hitvallás (8. oldal) 
Közének  226: 1-2 Krisztusom kívüled 

Textus  Róma 3,21-28 

Igehirdetés  Kegyelemből hit által 
Pásztori ima 
Úri imádság (6. oldal) 
 

Záró ének   392. Az egyháznak a Jézus… 
Magyar himnusz  Isten Áldd Meg a Magyart 
Áldás 
Orgona utójáték 

 
katolikusokkal. Az egyénre fordított figyelem révén az újkori 

individualizmus és romantika előfutára lett. A metodizmus a John Wesley 

által alapított anglikán mozgalom. A kivándorló metodisták vitték a 

mozgalmat Észak-Amerikába, ahol rendkívüli gyorsasággal terjedt, de az 

angliai mintától eltérően episzkopális egyház-szervezetben. Az úrvacsorát 

felekezetre való tekintet nélkül osztották minden-kinek.  

Napjainkban a protestáns egyházak 

kölcsönösen részt vehetnek egymás 

úrvacsorájában az ide vonatkozó tanításbeli 

különbségek fenntartásával, akár azok 

ellenére. 

Krisztusban van megújulás, és 

Őbenne van megújulásunk kulcsa. A 

református címerünkön a poraiból feltámadó 

főnixmadár az újjáéledő egyházat 

szimbolizálja. 

A reformáció nem akart új egyházat 

létrehozni, hanem a régit akarta 

megreformálni. A protestáns egyházak között 

mindig is volt egyfajta egyesülési vágy, amely napjainkban, az ökumenizmus 

korában nem az apró részletkérdésekben, hanem a Krisztushoz való 

tartozásban, az állandó és jó párbeszédben, és a közös cselekvésben 

mutatkozik meg. 

A reformációra emlékezve mi is hitet teszünk az Isten ingyen 

kegyelméből, hit által adott üdvösségünkben, és megerősítjük a régen kötött 

szövetséget újra, hogy ismét az Ő szolgálatára ajánljuk fel magunkat. Az igaz 

egyház ott van jelen, ahol az igét tisztán hirdetik, a sákramentumokat 

kiszolgáltatják, a diakónia szolgálatát végzik, és ahol egyházfegyelem van. 

Legyen mindenkor olyan egyházunk, amilyennek nem mi, hanem Isten 

szeretné látni. 

 

Peleskey Miklós Péter 
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Következő istentiszteleteink: 

 

2013. november 24. 11 óra 

2013. december 25. 11 óra 

 

Imádkozzunk betegeinkért, s 

kérjük, ha valaki szeretné, hogy a 

lelkész meglátogassa, jelezze ezt 

akár telefonon, akár e-mailben.  

 

A virágokat templomunk 

díszítésére a Fedor család hozta 

unokájuk, Lillianne keresztelőjé-

re. Isten éltesse a kicsi lányt és 

családját.  

Köszönjük szépen az adományt, és 

kérjük gyüle-kezetünk tagjait, ha 

virágdíszítést szeretnének hozni, 

jelezzék előre vagy a lelkészeknek 

vagy Hőgye Irénnek. 

 

Emlékeztetem gyülekezetünk tag-

jait, hogy új énekeskönyvünk 

megirmerése érdekében minden 

istentisztelet előtt 10 perccel egy új 

éneket fogunk gyakorolni, amelyet 

aztán az istentisztelet során is 

eléneklünk. Kérem, aki teheti, 

jöjjön kicsit előbb, hogy 

énekkincsünket megismerve ily 

módon is dicsérhessük az Urat. 

 

 

Katolikus testvéreink szerve-

zésében kamarakoncert kerül 

megrendezésre november 15-én 

este 7.30-kor a Magyar 

Köztársaság Nagykövetségének 

termében.(3910 Shoemaker St., 

NW. Washington DC 20008.) 

Jegyeket a következő oldalon lehet 

vásárolni: 

elizabethchambermusic.eventbrite

.com. Kérjük, hirdessük ezt az 

alkalmat barátaink, ismerőseink 

körében, s jelenlétünkkel is 

támogassuk testvéregyházunk 

programját. 


