
                                     

 

 

 

 

EGYHÁZILÁTOGATÓ 

 

A hálaadás, az örömünnep idején fel kell tegyük 

magunknak a kérdést: mennyire része életünknek a 

hála? Nem felejtkezünk el arról, hogy levegőt 

vegyünk, különben megfulladnánk, de vajon ugyan 

ennyire fontos az is, hogy hálát tudjunk adni a 

Teremtőnknek? A Prédikátor erre buzdít minket: 

„Azért edd csak örömmel kenyeredet, és idd 

jókedvvel borodat, mert mindig az volt Isten 

jóakarata, hogy ezt tedd! Ruhád legyen mindig 

fehér, és fejedről ne hiányozzék az olaj! Élvezd az 

életet feleségeddel együtt, akit szeretsz, mulandó 

életed minden napján, amelyet Isten adott neked a 

nap alatt; mulandó életed minden 

napján, mert ez jutott neked az 

életben, és munkád révén, amit 

fáradsággal végzel a nap alatt. Tedd 

meg mindazt, ami a kezed ügyébe 

esik, és amihez erőd van, mert nem 

lesz cselekvés, gondolkozás, ismeret 

és bölcsesség a holtak hazájában, 

ahová menned kell!” (Préd 9,7-10)  

 A kérdés nem az, hogy van-e 

okunk hálásnak lenni. Sokkal inkább az, hogy 

milyen kapcsolatban vagyunk életünk örömeinek 

forrásával. „Nekem nagyon sok vízszintes 

egyháztagom van.” - hangzik sokszor a lelkészek 

között a lesújtó mondat, mikor a saját 

gyülekezetüket kell jellemezni.  Arra utalnak ezzel, 

hogy sokan csak a keresztelő és a temetés 

alkalmával jelennek meg a gyülekezetükben. Csak a 

kezdetnél és a végnél mutatkozik meg róluk, hogy 

Istenhez tartoznak. Pedig a Szentírás figyelmeztet, 

hogy a születésünk és halálunk közti időben se 

feledkezzünk meg arról, hogy honnan jöttünk és 

hová kell mennünk: Istentől indul ki minden és 

hozzá is tér vissza, a teremtett világ is, meg egyéni 

életünk is.  

  

 

Sokszor hajlamosak vagyunk ezt – az egyébként 

felemelő üzenetet – elfelejteni. Amikor ezt  

elfelejtjük, akkor átveszi az életünk felett az uralmat 

az aggódás. Félünk, hogy nem lesz meg amire 

szükségünk van, hogy nem fogjuk megtalálni azt, 

ami nélkülözhetetlenül fontos. Pillanatok alatt, 

szinte észrevétlenül be tud szippantani minket ez az 

gondolkodás, aminek a leglátványosabb jellemzője 

az újnak a hajszolása. Éppen úgy mint mikor a 

fuldokló megpróbál levegő után kapkodni. Szó 

sincs róla, hogy mindenki, aki haladni akar, építeni 

fejleszteni szeretné életét az aggódik. Viszont a 

nagy hajszában gyakran 

elfeledkezünk arról, hogy 

megálljunk egy ásónyomra, hogy 

emeljük fel az égre kezünket. Erre a 

lélegzetvételre, vagy ha úgy tetszik, 

szükséges számbavételre kiváló 

alkalom ha igazán ünnepet 

ünnepelhetünk. Ilyen az új kenyérért 

való hálaadás is. 

 A Bibliában szerzett ünnepeket 

Isten egyáltalán nem a maga kedvére rendelte el. 

Pont ellenkezőleg. Nekem, az embereknek van 

szükségem rájuk. Általuk megtanulhatom Istenről, 

hogy Ő mindenható, és mindenütt jelenvaló. Nem 

csak életem kezdeténél és földi út végén van jelen, 

hanem velem van életem minden percében. Érzem 

jelenlétét, amikor szomorúságomból megvigasztal, 

amikor erőtlenségemből talpra állít, amikor hitemet 

reménységgel erősíti. 

 A Szentírás arra tanít, hogy csak akkor tudjuk 

igazán örömmel enni a kenyerünket, és jókedvvel 

inni a borunkat, ha mindeközben hálát tudunk adni 

érte. Meg tudjuk köszönni Istennek. Nagy 

szükségünk van erre. Isten pedig felkínálja ezt a 

lehetőséget az övéinek. Járjunk az ő útján és 

keressük az Atya akaratát, hogy békességet 
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találjunk. Ez pedig azt jelenti, hogy ne pusztán a két 

földi állomás között találkozzunk Istennel, hanem 

rendszeresen szánjuk arra az időnket és energiánkat, 

hogy Őrá figyeljünk. Elgondolkodtató, hogy a 

negyedik parancsot egy helyen összekapcsolja 

Szentírás a szántás, aratás közbeni megpihenéssel. 

„Hat napon át dolgozz, de a hetedik napon pihenj, 

még szántáskor és aratáskor is pihenj! Tartsd meg a 

hetek ünnepét, amikor búzád első termését aratod; 

és a betakarítás ünnepét is az esztendő fordulóján!”  

(2Móz 34, 21-22) A nyilvánvaló párhuzam, az új 

kenyérért való hálaadás időszakában nagyon 

időszerű. Miközben elvégezed a munkádat, adj 

hálát Istennek. Azért, hogy volt erőd a feladathoz. 

Mert tovább tudod folytatni a tennivalót. Mert nem 

hiába fáradoztál. Munkádnak eredménye, termése 

lehet. Mert bizony már az ilyen apró és hétköznapi 

dolgok is Isten csodái közé tartoznak. Nem 

hiábavaló az Isten szövetségében élőknek a 

csodákra várni. A kérdés csak az, hogy felismerjük-

e a csodát? Az olyan egyszerű, hétköznapi 

dolgoknak az Isteni áldását, hogy 

ma is megadta nekünk a 

mindennapi kenyeret. „Mindig az 

volt Isten jóakarata, hogy ezt 

tedd!” 

 „Tartsd meg a hetek ünnepét, 

amikor búzád első termését aratod” 

- Ünnepet tartani csak akkor tudunk 

igazán, ha tudjuk, hogy miről szól 

az az ünnep. Ha megtanulunk 

szívből hálásnak lenni. Ezt tanítja meg a hálaünnep: 

Istentől jöttél, Istenhez térsz, Istennel szövetségben 

jársz egész életedben. Tőle kaptad az életet, neki 

kell elszámolnod vele. Ennek tudatában éld minden 

napodat, eszerint tedd minden dolgodat. Neki 

köszönd az új kenyeret, neki légy hálás azért amit 

kaptál. Neki köszönd, hogy megváltott életed nem 

az ismeretlen vég felé tart, hanem Hozzá. 

 Minden szívből megélt hála pontosan ennek az 

ünnepe. Azért van az új kenyér ünnepe is, hogy 

emlékeztessük magunkat a hála felszabadító 

érzésére. A hitvallásra, hogy Isten mindig velünk 

van. Így az aggodalom helyett a bizalom lesz a 

szívben. Isten eddig is megsegített és ezért hálával 

tartozunk. Ezen felül pedig biztosak lehetünk 

benne, hogy ezután is velünk lesz. Nem mindegy 

az, hogy egyre nagyobb szorongással, vagy egyre 

nagyobb reménységgel közeledünk-e a Isten felé. 

Fontos, hogy a hálánk lélegzetvétel legyen az 

aggodalom fullasztó érzése helyett. 

 Keresztyén Testvér! Legyél hálás, mert van 

miért! Mert van kenyered és borod, vagyis van 

mindennapi ételed. Hálás lehetsz, mert dolgozhatsz 

és vágyhatsz az újra, amit Isten idejében ki is rendel 

számodra. Hálás lehetsz, mert mindig ezt akarta 

Isten. Az Ő akarata, hogy élj örömmel mindazzal, 

amid van. Ragadd meg a kézzelfogható jeleit annak, 

hogy Ő kézen fogva vezet téged.  

 Én személy szerint tudom, hogy milyen nagy 

hálával tartozom Őneki, hogy most egészen 

Washingtonig elvezetett. Tudom, hogy neki 

köszönhetem eddigi tanulmányaimat, megszerzett 

tapasztalataimat. Velem volt míg a Debreceni 

Református Kollégiumban tanultam, előbb 

gimnazistaként, aztán a teológia évei alatt szintúgy. 

Megsegített szolgálatomban is. Neki vagyok hálás 

mindazért, amit a szigetszentmiklósi, majd a 

nagykőrösi lelkészi szolgálatom alatt 

megtapasztalhattam. Nem tudom elégszer 

megköszönni Istennek, hogy olyan barátokkal áldott 

meg engem, akik gondolnak rám, törődnek velem. 

Ilyen többek közt Czeglédi Péter 

Pál és felesége Ági, akikért 

Istennek vagyok hálás. Ők 

segítettek abban, hogy eljöhessek 

a washingtoni gyülekezetbe. 

Hálás vagyok az egyetemnek, 

hogy alkalmasnak talált a 

feladatra. Elsősorban a 

Teremtőnek tartozom hálával, 

hogy szeretetteljes fogadtatásban 

volt részem, nemcsak Mayer Judit Nagytiszteletű 

asszony családjában, de rögtön a gyülekezeti 

események forgatagában is. Hálás vagyok a 

gyülekezet vezetőinek és minden tagjának azokért a 

szavakért, gesztusokért, aprónak tűnő dolgokért, 

amikkel már most azt erősítették meg, hogy Isten 

helyet készített számomra ebben a közösségben. 

Hálás vagyok, hogy lehetőséget kaptam szolgálni. E 

sorokat írva, érzem, ahogy felüdül a lelkem. Mert 

látom Isten akaratát érvényesülni az életemben. Ez 

éppen olyan, mint mikor valaki, jó nagyokat sóhajt 

és érzi, hogy a tüdeje megtelik levegővel, testében 

pedig szétáramlik az éltető oxigén. 

 Nincs felszabadítóbb érzés annál, mint mikor ki 

tudjuk mondani: Istenünk! Tőled fogadjuk el 

életünk legapróbb ajándékait. Neked adunk hálát 

mindenért.     

      Csomós János 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidlID709zOAhWH1B4KHW4_CaIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fhedwigbalint.blogspot.com%2F2010_05_01_archive.html&bvm=bv.130731782,d.cGc&psig=AFQjCNGJSeg9YckCdKgghF06NBQSW6HUlw&ust=1472217517722040


                                     

 

 

 

 

 

Kiemelkedően szép körülmények között 

ünnepelhették nemzeti ünnepünket a washington 

környéki magyar közösségek. Augusztus 20.-án 

államalapító István királyunkra emlékezve részesei 

lehettünk az I. Washingtoni Szent István 

Zarándoklatnak.  A majd kilenc mérföldes 

gyaloglást jónéhányan vállalták, hiszen olyan 

prominens személy haladt az élen, mint Böjte Csaba 

ferences rendi testvér. Kérésére a Marymount 

Egyetem és a Bazilika közötti zarándoklaton 

mindenki elgondolkodhatott azon, milyen örökséget 

hagy gyermekeinek, unokáinak, az utánunk jövő 

nemzedékeknek?  

 Aki esetleg nem 

ismerné Böjte 

Csaba nevét és 

munkáját, annak 

bemutatjuk a Dévai 

Szent Ferenc 

Alapítványt, amely 

az erdélyi árvák, 

illetve olyan 

gyermekek gon-

dozását vállalta 

magára, akiknek a 

szülei valamilyen 

oknál fogva nem 

tudják ellátni 

gyermeküket. A mostanra már majd 5000 

gyermeket gondozásába vett-vevő Csaba testvér 

munkája egy egyszerű ebéddel kezdődött, amelyre a 

templom előtt kolduló gyermekeket hívta meg. 

Aztán az ebédből egyhetes tábor, az egy hétből egy 

év, az egy évből évtizedek munkája formálódott. 

5000 megmenetett élet, azt gondolom, nem kis 

eredmény. 

 Természetesen ezeknek a gyermekeknek a 

nevelése, számukra az otthon biztosítása és a nyitott 

szívű nevelőszülők fellelése nem csak emberi 

erőket, de bizony sok pénzt is igényel. Istennek 

hála, gyülekezetünk is támogatni tudta ezt a nemes 

munkát ötszáz dollárral, amit gyülekezetünk 

minden tagjának hálásan köszönünk. Csaba 

testvérrel beszélgetve öröm volt arra figyelni, ami – 

vagy inkább aki, a mi Urunk Jézus Krisztus - 

összeköt bennünket, s nem arra, ami elválaszt. Ez 

abból is meglátszott, mennyien álltak a jó ügy  

 

mellé. Köszönet illeti a helyi szervezeteket, akik 

összefogva alakították az első zarándoklat sikerét. A 

Washingtoni Magyar Ház, a Marymount Egyetem, 

a Washingtoni Magyar Református Egyház, a 

Washingtoni Magyar Katolikus Közösség, a 4. Sz. 

Bátori József cserkész csapat, a Magyar 

Köztársaság Nagykövetsége, az Amerikai 

Magyarok Szövetsége és a Magyar Amerikai 

Koalíció – úgy gondolom, sikerült Böjte Csaba 

testvér mondását a gyakorlati életre lefordítanunk: 

“Aki nem hisz abban, mennyi jó ember van, az 

kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen 

sokan odaállnak mellé.” 

Ezt a programot 

többféleképp is 

lehet támogatni. 

Természetesen a 

legegyszerűbb 

módja a pénz-

adomány, de ezen 

felül a keresztszülő 

támogatás is nagy 

segitség. Ez azt 

jelenti, hogy egy 

személy, család 

vagy közösség egy 

gyermeket támogat, 

lehetőségeihez 

mérten. De nem csak támogatja a gyermeket, hanem 

kapcsolatban is van vele. Levelezés és a modern 

technika nyújtotta minden módon élő kapcsolatot 

létesít egy gyermekkel, akinek a fejlődését 

figyelemmel kísérheti.  

 Bár hosszú és meleg volt a nap, úgy gondolom, 

akik ott voltunk, mindnyájan gazdagodtunk azáltal, 

hogy részesei lehettünk ennek a megmozdulásnak. 

Gyülekezetünk tizedik diák-lelkésze, Nagytiszteletű 

Csomós János szinte a repülőről leszállva 

csatlakozott az ünnepléshez, és bár fáradt volt a 

repüléstől és az idő-átállástól, mindjárt 

megismerkedhetett jónéhány honfitársunkkal.

 Köszönjük mindazoknak, akik fáradoztak a nap 

sikeres lebonyolitásáért. Aki szeretné a Dévai Szent 

Ferenc alapitvány munkáját jobban megismerni, a 

következő web-oldalon találhat eligazítást: 

www.magnificat.hu.  
Mayer Judit

Böjte Csaba Washingtonban 

http://www.magnificat.hu/
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Orgonajáték  

Apostoli köszöntés 
Fennálló ének 264: 1. Áldjad én lelkem…  
Lekció I. Mózes 12: 1-4 

Gyereksarok  
Nagyének   264: 2-5 Áldjad Őt.... 
Prófétai ima 

Közének  105: 1 Adjatok hálát az Istennek... 
Textus Lukács 22: 24-30 

Igehirdetés A krisztusi szolgálat elsőbbsége 
Pásztori ima 
Úri imádság   

Hirdetések 
Záróének 90: 1,9 Tebenned bíztunk 

Magyar Himnusz Isten áldd meg a Magyart 
Áldás 
Orgona játék 

 

 
 

HIRDETÉSEK 
 

Következő alkalmaink: 

2016 szeptember 25, 11 óra 
Istentisztelet 

2016 október 23, 11 óra 
Istentisztelet 
 

 

Két volt gyülekezeti tagunk és 

támogatónk is visszaadta lelkét 

Teremtőjének ezen a nyáron. Balázsfalvi 

László július 25.-én tért az Atya 

hajlékába, Californiában. Temetése 

Sopronban lesz.  

Július 10.-én pedig Paul Dér távozott 

közülünk, aki Floridában lakott. Isten 

adjon vígasztalást a gyászoló 

családoknak.  
 

Kérjük, hordozzuk imádságainkban 

betegeinket. Ha valaki szeretné, hogy a 

lelkész meglátogassa, jelezze ezt akár 

telefonon, akár e-mailben.  

 

Köszönjük azoknak a testvérekenek a 

kedvességét, akik a szeretetven-

dégséghez süteménnyel, ételekkel 

járulnak hozzá.  

 

Szeptember másodikán, pénteken este 7 

órakor a Marymount Egyetem Reinsch 

Auditoriumában az Enyedi-Salamon 

Quartett ad koncertet.  

 

Október 22.-én pedig az Állami Magyar 

Népi Együttes ad csodálatos koncertet 

az 1956-os Forradalom és 

Szabadságharc 60. évfordulója 

ünnepség-sorozat keretében. A helyszín 

200 S. Carlin Springs Rd., Arlington VA 

Jegyek a www.ticketcentral.com oldalon 

rendelhetők, felnőtteknek 40, 12 éven 

aluliaknak 20 dolláror áron. 

 
Lelkészek elérhetősége: 

 Mayer Judit: 
Telefon: (703) 444-2048;  

E-mail: mayerjudit@verizon.net 
 

Csomós János: 

Telefon: (571) 888-4296 
(ideiglenes) 

E-mail: csomosjanos@gmail.com 
 

Gyülekezeti honlapunk új címe: 
www.hungarianreformedchurchdc.org 

 

REMÉNYIK SÁNDOR: Mindennapi kenyér 

Amit én álmodom  

Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,  

Amit én álmodom:  

Egy nép szájában betevő falat.  

Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,  

Lelki kenyér az éhező szíveknek,  

Asztaláldás mindenki asztalán.  

Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,  

Nem cifraság a szűrön,  

Nem sujtás a magyarkán,  

Nem hívságos ünnepi lobogó,  

Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,  

Nem pompázom, de szükséges vagyok.  

Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,  

Ha tollat fogok: kenyeret szelek.  

Kellek, tudom. Kellek nap-nap után,  

Kellek, tudom. De nem vagyok hiú,  

Lehet magára hiú a kenyér?  

Csak boldog lehet, hogy megérte ezt.  

Kellek: ezt megérteni egyszerű,  

És – nincs tovább.  

Az álmom néha kemény, keserű,  

Kérges, barna, mint sokszor a kenyér,  

De benne van az újrakezdés magja,  

De benne van a harchoz új erő, –  

De benne van az élet.  

 

http://www.ticketcentral.com/
mailto:mayerjudit@verizon.net

