
                                     

 

 

 

 

EGYHÁZILÁTOGATÓ 

Várakozás. Mennyiféle módon, mennyi 

mindenre várakozunk. Van a várakozásnak az a fajtája, 

amikor tudjuk, mire várunk. Szerettünk érkezésére a 

pályaudvaron vagy a repülőtéren. Micsoda öröm, 

amikor meglátjuk a várt személy mosolyát. De 

gondoljunk a várandós kismamákra. Kilenc hónapig 

várakoznak, vágyakoznak arra, hogy megpillantsák, 

kezükben tartsák gyermeküket. Ez a fajta várakozás az, 

amikor tudom, mire várok. 

 Van aztán az a félelemmel teli várakozás, 

amikor nem tudjuk, mi következik. Tudjuk, érezzük, 

valami változik, de nem tudjuk, mit tartogat a jövő. A 

háborút átéltek, akik hallották a szirénák hangját, de 

nem tudták az óvóhelyen, vajon felettük szállnak-e a 

gépek, s vajon az ő otthonaikat éri-e a bombatalálat, ők 

tudják, milyen az, várakozni az 

ismeretlenre. Vagy azok, akik 

menekülve hagyták el 

otthonukat, hazájukat. Várták, 

hogy valami jobb jöjjön, de nem 

tudták, mi áll előttük. 

 Ádvent a várakozás 

időszaka. A keresztyén világ 

ilyenkor Jézus Krisztus születését 

ünnepli, készül kívül és készül 

belül, a szívében. Adventus 

Domini, az Úr eljövetele. Ezt 

jelenti a latin kifejezés. A keresztyének számára 

hármas értelmezése, olvasata van, mégpedig Jézus 

Krisztus, a megváltó születése, eljövetele, amelyet a 

bölcsek megjövendöltek, s amely csodát a pásztorok 

akartak látni, a csillagot követve. Jeleneti aztán az Úr 

visszajövetelét, amikor majd Jézus, az idők végén 

visszajön. S jelenti végül Jézus Krisztusnak a 

szívünkbe való befogadását. A mi életünkben ennek a 

három dolognak szoros összefüggésben kell lenni.  

Jézus Krisztus megszületett az emberek közé. Ez a 

várakozás betöltetett. Az ő második visszajövetele 

olyan várakozás, amely bizonyára félelemmel tölt el 

bennünket, hiszen ismeretlen lesz az út, és sokszor úgy 

érezhetjük, nem vagyunk készen  

Hogyan lehetünk hát készen Jézus második 

eljövetelére? Úgy, ha a harmadik ádvent, Jézusnak 

szívünkben való megszületése, megtörténik. Azt 

gondolom, minden hívő ember számára fontos, sőt, 

szükségszerű, hogy a szívébe fogadja Jézust. De 

hogyan lehet ezt erőltetni? Lehet-e rendelésre kérni, 

kényszeríteni ezt a folyamatot? Természetesen nem. 

Hiszen az Istennek hozzánk való fordulása ajándék, 

amit mi nem kényszeríthetünk, csak kérhetünk. De 

készülhetünk a befogadásra.  

Múlt vasárnap a rádióban egy igehirdető azt mondta, jó 

lenne, ha az Istennel való kapcsolat 

az emberek számára nem valami 

szabály-rendszer formájában 

alakulna ki. Ha nem azt jelentené, 

hogy Istent az életemben egy 

követelmény-teljesítmény 

rendszer, hanem igazi, szívet 

melengető, mindent átformáló 

öröm-élmény lenne. Olyan örömöt 

kell jelentsen, mint amikor a 

szerelmesek nem győznek egymás 

társaságában lenni, s mindent, ami 

szép, amit meg akarnak osztani egymással. Mások felé 

pedig dicsérik a társukat, csupa szépet és jót mondanak 

róla, alig várják, hogy beszélhessenek, 

dicsekedhessenek kedvesükkel. 

Jézusnak a szívünkbe való megjelenése ilyen örömöt, 

ilyen világosságot hozhat. A Fiú Isten megszületése 

ilyen örömöt hozott a Földre, s ilyen örömöt tud adni 

nekünk ma is, ha a szívünkben talál szállást. 

Kérdezhetjük, hogyan történhet ez? Hogyan kérhetem 

Istent, hogy ezt a mindent átformáló örömöt adja  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát.”  

„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.”  (Ézsaiás 9,1a és 5a) 
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Az új egyházi évbe lépve gyülekezeti újságunkban a 

reformáció emlékévére készülünk. 2017-ben lesz 500 

éve, hogy hivatalosan is elkezdődtek reformátor 

elődeink egyház megújító, egyházat visszaformáló 

törekvései. Ez alkalomból egy, a reformátori 

tanításokat felsorakoztató cikksorozatot indítunk.  

Amikor összefoglalóan kell állást foglalni a 

protestáns felekezetek közös tanairól, akkor a 

legegyszerűbb, ha felsoroljuk az úgynevezett 

„Solákat”. Az Öt „Sola”, öt latin kifejezés, ami 

felsorakoztatja a legfontosabb reformátori alapelveket. 

A latin „Sola” magyarul azt jelenti „egyedül”. Az öt 

Sola a következő:  

   Solus Christus – Egyedül Krisztus 

   Sola Fide - Egyedül Hit 

   Sola Scriptura – Egyedül a Szentírás 

   Sola Gratia – Egyedül Kegyelem 

   Soli Deo Gloria – Egyedül Istené a Dicsőség 

 

Adventi készülődésünkben foglalkozzunk 

legelőször a testet öltött Igével (Jn 1,14) a 

karácsonykor földre szállt Isten Fiával. Jézus Krisztus 

személye és munkája nélkülözhetetlen ahhoz, hogy 

értelmes életet éljünk itt a földön, és örök életünk 

legyen. De Jézus Krisztus 

személye és munkája elegendő 

ahhoz, hogy értelmes életet 

éljünk itt a földön, és örök 

életünk legyen. Semmivel sem 

kell és nem is lehet azt 

kiegészíteni. Ez az, ami miatt a 

reformátorok kimondták: 

egyedül Krisztus által lehet 

üdvösségünk. 

Nagyon sokan 

mondogatták már a bibliai 

időkben is, hogy Krisztus sokat 

tett értünk és az üdvösségünkért, 

de nem eleget. Ezt valakinek ki 

kell kiegészíteni. Kevés az, aki 

Krisztus maga, és amit értünk 

tett. 

 

Ezzel szemben Pál apostol felsorolja azokat az 

üdvtényeket, amikben ő hitt, amikben az ő hallgatói az 

első keresztyén hívők is hittek, és arra biztatja őket, 

hogy amit egyszer már Isten kegyelméből  

megismerhettek, igazságként elfogadhattak, és ami 

bevált a hívő gyakorlatukban, ahhoz ragaszkodjanak. 

“Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn. Ő 

a feje a testnek, az egyháznak; ő a kezdet, az elsőszülött 

a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az 

első. Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne 

lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával 

mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet 

szerzett a keresztfán kiontott vére által.” (Kol 1,17-20) 

Jézus Krisztus a teremtés előtt már létezett. Pál, ahogy 

idegen szóval mondják, a preegzisztens Krisztusról 

beszél. Mert akkor is különböző tévtanítások nyomán, 

sokan azt hitték, amit ma, hogy Jézus élete 

karácsonytól a mennybemenetelig terjed. 

Karácsonykor, mint kisbaba, aranyos kis csecsemő a 

világra jött, aztán mennybement és egyszer csak eltűnt. 

Ez Jézusnak az élete. Ez a hiedelem ott él sokaknak a 

fejében. 

Ezért hangsúlyozza a Szentírás, hogy Jézus 

Isten öröktől fogva. A teremtés előtt már létezett. Részt 

vett a teremtésben, sőt az egész 

teremtett kozmosz Őreá nézve 

jött létre. Éppen ezért ha újra és 

újra felmerül az emberben, hogy 

valahogyan a saját erőből 

önmagát juttassa el a 

teljességhez, akkor eszébe kell 

jusson és tudomásul kell vennie, 

hogy a teljesség maga Krisztus. 

Őbenne lakozott az egész 

teljesség. 

Jézus váltságműve 

tökéletes volt. Ahogy a 

Zsidókhoz írt levélben olvassuk: 

„egyetlen áldozattal örökre 

tökéletessé tette a 

megszentelteket.” (Zsid 10,14) 

Nem szorul semmiféle 

Solus Christus – Egyedül Krisztus által van üdvösségünk  

meg? Úgy, hogy megüresítjük magunkat. Hogy 

elengedjük a gőgöt, az önteltséget, a mindent-

jobban-tudást, hogy térde esünk a Magasságos Isten 

előtt, és imádságban kérjük, vegyen a mi szívünkben 

szállást.  

Kérjetek, és adatik. Azt kívánom mindnyájunknak, 

hogy kérjük Istent, várakozásunknak legyen olyan 

beteljesülése, amely életet formál, életet ad, örömöt 

és fényt hoz nem csak a mi életünkben, de azokéba 

is, akiket életünkbe vezérel. 

    Mayer Judit 

 



                                     

 

 

 

 

kiegészítésre. Az Ő szabadítása is teljes volt, amit a 

kereszten végzett. A Kolosnébelieknek írt levélben 

olvassuk ezt a mondatot is, hogy “lefegyverezte a 

fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan 

megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott 

rajtuk” (Kol 2,15), amikor a kereszten kimondta: 

elvégeztetett. 

Minden ellenségünk legyőzése elvégeztetett a 

kereszten. Aki teljes életre vágyik, annak nem valamit 

kell még megismernie Krisztus mellett, hanem annak 

az embernek Krisztust kell megismernie még 

mélyebben, még jobban, még személyesebben. Nincs 

más út az üdvösségre és a tartalmas földi életre, csak 

Jézus. „Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 

14,6). - mondta Ő. Nincs más módja az igazság, a 

valóság megismerésének, csak ha Őt megismeri valaki 

és Őmellette, az élet mellett dönt. 

A „Solus Christus” alapelvvel azt 

hangsúlyozzák a reformátor elődeink, hogy Őhozzá 

ragaszkodjunk, benne higgyünk, hozzá kerüljünk még 

közelebb, vele járjunk a hétköznapok útját is, és majd 

eközben Ő egyre inkább kijelenti magát nekünk. Egyre 

teljesebben megismerhetjük Isten egyszülött Fiát. Nem 

még valami mást kell megismerni, hogy előbbre 

jussunk, hanem Őt kell sokkal 

jobban megismerni, hogy 

üdvösségünk legyen. 

Az egész keresztyén 

létünk áll vagy bukik ennek az 

alapelvnek az elfogadásán. 

Hiszen a keresztyén kifejezés 

a „krisztianosz” görög szóból 

származik, ami azt jelenti 

Krisztus követő. Ebben a 

tanításban is felismerhető a 

reformátori gondolkodásmód 

egyik fontos motívuma: a 

„vissza a kezdetekhez” elv. 

Térjünk vissza az alapokhoz 

és szögezzük le 

félreérthetetlenül, hogy 

amikor hitvallásként kimondjuk, hogy én keresztyén 

vagyok, akkor azzal kimondom azt is, hogy Jézust 

követem életemben. Az általa meghirdetett üdvösség 

az, ami az én életem alapja.   

Jézus pontosan erre hívja fel a figyelmet: "Aki 

hallja az én beszédemet és hisz annak, aki engem 

elküldött, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, 

mert átment a halálból az életbe" (Jn 5,24). Ki küldte 

el Őt? Az Atya. Isten pedig ezt mondta Jézusról: „Ez 

az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt 

hallgassátok!” (Mt 17, 5) 

 Tehát, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia, 

akiben maga Isten lett emberré, hogy segítsen rajtunk 

embereken, annak a hívőnek örök élete van, és az már 

nem megy a kárhozatra. Ez a döntő vízválasztó: ezt 

hiszi valaki, vagy nem. A főpapi imát így kezdi Jézus: 

„Az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül 

igaz Istent, és akit te elküldtél, a Jézus Krisztust.” (Jn 

17,3) Őt megismerni, ez az örök élet. Kálvin János 

tanításának az egyik alaptétele volt, hogy igaz 

Istentisztelet nincs igaz (vagyis helyes) Isten-ismeret 

nélkül. Életkérdés, hogy annak lássuk Jézust, aki Ő 

valóban. Nagyon fontos ezért megértenünk ezt a 

tartalmas reformátori mondatot: „Solus Christus”- 

vagyis „Egyedül Krisztus által van üdvösségünk!”. Ezt 

megismerve és elfogadva boldogan tudjuk hirdetni 

Jézusról, hogy Ő az élet Ura, meghatározója, 

irányítója. Ahogy Pál is fogalmaz: számára Jézus az 

egyetlen nyereség, mert nélküle minden veszteség volt 

az életében (Fil 3,8). 

Vegyük észre, hogy az ember ma is mindent 

elkövet, hogy Isten Fiát helyettesítse, pótolja 

valamivel, vagy valakivel. Pedig nem lehet. Mások 

próbálják elhitetni, vagy mi magunkat próbáljuk 

meggyőzni, hogy Krisztuson kívül is lehet üdvösség! 

Sokan imádnak mindenféle 

istenségeket, bálványokat, 

vagy önmagukat, vagy éppen 

a természetet. Mindegy, hogy 

mivel próbálkoznak az 

emberek, de Krisztuson kívül 

igazi utat a mennybe senki 

sem tud mutatni. Éppúgy 

ahogy valódi örömöt és 

boldogságot sem lehet találni 

máshol itt a földön. Mindezt 

csak személyesen Jézus 

Krisztus tudja megadni! Az 

Úr Jézus figyelmeztető szava 

is erről beszél: "Senki sem 

mehet az Atyához, csakis 

énáltalam.” (Jn 14,6)  

Sajnos sokan nem értik, hogy amíg Jézus nem 

lehet egyedüli Ura valaki életének, addig az az élet még 

halott élet. Mert Jézus pótolhatatlan, hiszen Ő az élet 

Ura! Viszont aki Isten Fiában megtalálta élete értelmét 

és célját, az örömmel hirdeti az emberek között, hogy 

nincs üdvösség senki másban, csak egyedül Jézus 

Krisztusban.  

„Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is 

adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által 

üdvözülhetnénk” (ApCsel 4,12) 

Csomós János



 

Washingtoni Magyar Református Egyház  
Vasárnapi istentisztelet, 2016. november  27. 

Mayer Judit  és Csomós János  lelkipásztorok  
 

 
 

Orgonajáték 
Apostoli köszöntés 

Fennálló ének 225: 1. Nagy hálát adjunk... 

Lekció Lukács 1: 5-25 

Gyereksarok  

Nagyének   225: 5-9 Adjad, hogy lássuk... 

Prófétai ima 

Közének  463: 1-2 Isten élő Lelke, jöjj... 

Textus Lukács 1: 16-17 

Igehirdetés Felkészülés 

Pásztori ima 

Úri imádság   

Hirdetések 

Záróének 463: 3-4 Isten élő Lelke, jöjj... 

Magyar Himnusz Isten áldd meg a Magyart 

Áldás 

Orgonajáték 

HIRDETÉSEK 
 

Következő alkalmaink: 
 

2016 december 25, 11 óra 
Karácsonyi istentisztelet, úrvacsora 

2017 január 15, 11 óra 

Ökumenikus alkalom katolikus 

testvéreinknél 

2017 január 22, 11 óra 

Istentisztelet 
 

Kérjük, hordozzuk imádságainkban 

betegeinket. Ha valaki szeretné, hogy a 

lelkész meglátogassa, jelezze ezt akár 

telefonon, akár e-mailben.  
 

Washingtoni Bibliaórát tartunk 

december 17-én, szombaton. A 

helyszínről érdeklődni lehet a lelkészek 

elérhetőségein. 
 

Kérjük, akik templomunk díszítésére 

tudnak piros vagy fehér mikulás-

virágot (pointsettia) hozni kará-

csonykor, névvel ellátva hozzák a 

cserepeket, mivel az istentisztelet után 

haza kell vigyük a virágokat. 
  

Megkezdtük konfirmációi oktatá-

sunkat. Kéthetente a cserkészházban, 

illetve az istentiszteletek után a 

templomban tanulnak fiataljaink Isten 

csodálatos dolgairól.  
 

Köszönjük azoknak a testvéreknek a 

kedvességét, akik a szeretetven-

dégséghez süteménnyel, ételekkel 

járulnak hozzá.  
 

Gyülekezetünk vállalta, hogy a 

Luisiana állambeli Árpádhon magyar 

település árvízkárosultjainak meg-

segítésére összegyűjti az adomá-

nyokat, majd azt karácsonykor egy 

összegben elküldi nekik. Akik 

szeretnének erre a célra adományt adni, 

kérjük, a csekket gyülekezetünk nevére 

állítsák ki, a memo részbe pedig írják 

oda: Árpádhon. Köszönjük szépen.  
 

Lelkészek elérhetősége: 

 Mayer Judit: 

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

 

Csomós János: 
Telefon: (202) 999-2165  

E-mail: csomosjanos@gmail.com 
 

Gyülekezeti honlapunk új címe: 
www.hungarianreformedchurchdc.org 

 

 

Kedves Testvérek! 

 

Amint azt mindnyájan látjuk és tudjuk, gyülekezetünk egyik fő 

missziója egy Debrecenben végzett ifjú teológus számára a Wesley 

egyetemmel közös ösztöndíj program biztosítása. Ennek a programnak 

gyülekezetünk részére számos előnye van, és természetesen fiatal 

társlelkészeink is tapasztalatokkal és tudással megerősödve térnek 

vissza magyarországi szolgálatukba. 

A programnak természetesen komoly anyagi terhe is van, amit 

Istennek hála, gyülekezeti tagjaink és támogatóink nagylelkűen 

biztosítottak ez idáig. Azonban már az elmúlt évben közel kétezer 

dollárral kevesebb pénz folyt be a program támogatására, idén azonban 

egészen el vagyunk maradva a tervezett bevételtől. Ahogyan 

adománykérő levelünkben jeleztük, 18 ezer dollár szükséges az egy 

éves költségek fedezésére, s ez idáig mindösszesen 8500 dollár folyt 

be. Kérem a testvéreket, amennyiben még nem tették meg, 

igyekezzenek ezt a programot támogatni. Ösztöndíjasaink által 

nemcsak mindig friss, értékes gondolatokat hallunk az igehirdetések 

keretében, de anyanyelvünket is életben tartjuk, s szorosabb 

kapcsolatban vagyunk az otthoni református egyházzal, mint sok más 

amerikai magyar gyülekezet. Hordozzuk e missziónkat 

imádságainkban, de aki teheti, s Isten lelke arra indítja, anyagilag is 

segítse a program folytatását. 

 

Mayer Judit, lelkipásztor 

mailto:mayerjudit@verizon.net

