
                                     

 

 

 

 

EGYHÁZILÁTOGATÓ 

 „Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten 

irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok 

oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul” 

(Róma 12,1) 

 Október a reformáció hónapja, hiszen 1517. október 

31-én Luther Márton 95 tételt helyezett a Wittenbergi 

vártemplom kapujára. Visszafordíthatatlanul 

elkezdődött a reformáció folyamata. Luther és Kálvin 

a többi reformátorral együtt, az ige tiszta hirdetését és 

útmutatását tartotta a legfontosabbnak. A reformátorok 

sokat foglalkoztak azzal, mit is jelent Pál apostol 

kérése, hogy teljes életünket Istennek tetsző áldozatul 

odaszánjuk, az Úr szolgálatára. Hogyan lehet 

Istentiszteletté életünk minden egyes része, még a 

feladataink elvégzése is? Okos Istentiszteletté válik 

minden, ha a Teremtő ember 

iránti szeretetének a fényében 

történik. Ehhez viszont helyesen 

értsük a Biblia hivatás fogalmát. 

Luther Márton, mikor 

lefordította a Bibliát német 

nyelvre, egyben a nyelv 

művelését és szépítését is 

szolgálta. „Hivatás” fogalmával 

egy egészen új erkölcstant 

teremtett. A hivatás, a 

felebarátink iránt érzett 

szeretetünk kifejeződése. Ez a kifejezés a 

bibliafordítások korából származik, vagyis a 

reformáció terméke. Ez egy új elmélet, amellyel 

átformálta a munkát végző, hivatásának élő emberek 

gondolkodását, illetve hozzáállását. Azt diktálja, hogy 

a kötelességeinket teljesítsük, kötelezettség érzésünket 

megbecsüljük. A hivatás a hívni, elhívni szóból 

eredően, Istenhez kapcsolja az ember munkáját. Isten 

hívott el. Ő adta a munkát, hogy az ő dicsőségére 

végezze az ember. Istennek tetsző módon dolgozzon a 

hétköznapokban. 

 Kálvin Institutio című könyvében kifejtett 

gondolataival az elhivatottság, hivatástudat 

fontosságát is hangsúlyozta. A reformáció ünnepére 

készülve érdemes saját életünkben is helyesen érteni, 

megélni ennek a szónak a jelentőségét.  Kálvin azt 

mondja, hogy az ember nem azért végzi a munkáját, 

hogy dicsőséget, vagy dicséretet szerezzen, elsősorban 

az Istentől, vagy éppen az embertársaitól. Éppen 

ellenkezőleg minden cselekedetével, munkájával 

Istennek szerez dicsőséget. „Már az is nagy dolog, 

hogy mi Istennek vagyunk szentelve és ajánlva, hogy 

ezentúl mindent  csak az Ő dicsőségére gondoljunk, 

beszéljünk, tervezzünk és tegyünk… az legyen az első 

lépés, hogy az ember szakadjon el önmagától és így 

tehetségének minden erejét az Úr szolgálatára adja.” 

(részlet az Institutio-ból) 

 Egyszerűen 

megfordította az irányt. 

Nem a cselekedetek 

számítanak. Nem 

szerezhet senki magának 

üdvösséget tetteivel, 

törekvéseivel. Isten ezért 

küldte egyszülött Fiát, 

hogy az üdvösség 

lehetőségét megadja. 

Ezért hálából, az immár 

megváltott ember odaszánja életét, és hálából végzi a 

dolgát, a tőle telhető legjobb módon. Így értéktelenné 

válik a semmittevés, mert nem az Isten dicsőségét 

szolgálja. Ezzel szemben a jól végzett munka Isten 

dicsőségére szolgál. Ha ezt valaki visszautasítaná, 

akkor Isten által neki elrendelt, felajánlott lehetőséget 

utasítaná vissza. Ahogyan a Bibliában a Tálentumok 

példázata (Mt 25, 15-30) is arra tanít bennünket, hogy 

a megszerzett vagyon, nem szabad elherdálni, hanem 

fel kell használni, hogy hasznot hozzon a gazda 

dicsőségére. A gazdagság csak akkor kétséges, ha   
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1956. Egy évszám csupán, mégis, egy maroknyi nép 

életében sorsfordító útjelző, amely aztán mindenki 

számára más jelentőséget kap. Akik ezt az újságot 

olvassák, szinte mindnyájan érintettek, hiszen sokan a 

gyülekezet tagjai, támogatói és barátai közül ebben az 

évben hagyták el hazájukat, hazánkat. Vannak 

közöttünk olyanok, akik családtagjaikat, barátaikat 

veszítették el, mert ők az életükkel fizettek a 

szabadságért. Az én családom életében azt jelentette 

1956, hogy anyai nagyanyámat csak ritkán láthattam, 

mert ő Amerikába menekült, édesanyám pedig 

Magyarországon maradt. Azt is jelentette, hogy Ft. 

Ábrahám Dezső, néhai püspök, nagybátyánk időnként 

képeslapot küldött, amelyen általában a következő 

szöveg volt: „y. hó x-én veletek leszek az éterben.” Ez 

azt jelentette, Dezső bácsi prédikál a Szabad Európa 

Rádió Amerika Hangja adásában. Ilyenkor a család a 

rádió köré gyűlt,  csavargattuk a gombokat, hogy a 

recsegésen kívül és túl a prédikációt is halljuk. 

 Mivel nagyanyám Amerikában élt, szüleim úgy 

gondolták, talán jobb lenne, ha mi is követnénk őt. 

Mohácsi lakosok lévén jogosultak voltunk az ún. 

kishatár-forgalmi útlevél birtoklására. Ez 

Jugoszláviába való beutazást biztosított, viszont a 

határtól talán csak 15 kilométerig mehettünk az 

országba. Mi ezzel az útlevéllel, teljesen 

szabálytalanul, nyaraltunk a horvát tengerparton,  talán 

úgy négy éves lehettem. Szüleim megpróbáltak átjutni 

az olasz-jugoszláv határon, hogy onnan majd 

Amerikába jöhessünk. Az olasz határőrök viszont 

észrevettek bennünket, és édesapám nem kockáztatta 

meg a konfliktust. Maradtunk.  

 Sokan maradtak, sokan útra keltek 1956-ban, 

de az élet nem maradt ugyanaz senki számára. A 

megtorlások, a bebörtönzések, kínzások így vagy úgy, 

sokszor  

 

 

 

 

 

kimondatlanul, de sok család életét megváltoztatták. 

Akik Magyarországon élték át ezeket az időket, 

fájdalmas sebeket hordozhatnak. Akik pedig már az 

amerikai, kanadai vagy más szabad országok 

védelmében éltek, aggódva figyelték otthon maradt 

szeretteik sorsát.  

 A következő néhány oldalon egy olyan írásból 

válogattam, amelyből rövidke idézetet tavaly októberi 

számunkban is olvashattunk. Idén, a 60. évforduló 

tiszteletére kicsit hosszabban idézünk Dr. Boros Gyula 

írásából, melynek címe: Református teológus voltam 

1956-ban – Egy szemtanú emlékei 

  

Előzmények 

Visszatérve 1956-ra a külső „szabad szellők” az 

egyház életében is jelentkeztek. A teológusok, a fiatal 

lelkészek egyre erőteljesebben sürgették az egyház 

belső megújulását. Tették ezt abban a reményben, hogy 

ha politikai enyhülés következik be, akkor az egyházi 

vezetésben meglévő korrupt, az államot és a 

Kommunista Pártot szolgai módon kiszolgáló 

vezetőség helyett egy új, hivatásának és szolgálatának 

megfelelő, minden tekintetben korrekt, az egyháza 

érdekeit minden tekintetben figyelembe vevő vezetés 

kerül. Ilyen körülmények között érkeztünk el 1956 

októberéhez. Rajk László már említett október 6.-i 

újratemetése azt tanúsította, hogy a pártvezetésben a 

reformisták kezdeményezte változás már 

megkezdődött, melynek külső jele volt az újratemetés 

és az utána következő önkritikák. A legkisebb párt 

alapszervezettől a Politikai Bizottságig mindenütt 

buzgó önkritika indult. Ez az „önkritika” más szóval 

bűnbánat az egyházban csak a forradalom után 

jelentkezett és valósult meg, akkor is elég nehézkesen, 

akadozva, de lemondtak tisztségükről a 

kompromittálódott vezetők. 

 Gondolkodjunk el azon, hogyan közelíti meg ez a 

reformátori gondolkodás, az ember hivatását, a 

feladat értékét! Az ember sokkal szabadabb, ha a 

Kegyelem miatt érzett hálából törekszik a 

munkájában, mintha ezért dolgozna, és robotolna, 

hogy bejusson Isten országába. Érdemes a protestáns 

etika szerint élni! Életünket, mint hivatást, mint 

feladatot értékelni. A hivatásunkkal is Isten tiszteletét 

hirdetni. 

Csomós János 

 

bűnös élvezetekre csábít, de mint hivatás 

kötelességének következménye, nem csupán 

megengedett, hanem egyenesen elismerésre méltó. 

Mindez pedig Isten dicsőségét szolgálja.   

 Azért végzem tehát a hivatásomat, a tőlem lehető 

legjobb módon, hogy azzal Istent dicsőítsem, és a 

tőle kapott lehetőségeket, képességeket 

kamatoztassam. Hálából. Azért mert megváltott, 

mert úgy szeretett, hogy Fiát adta értem.  

1956  



                                     

 

 

 

 

1956 október 23 

Ilyen előzmények után következett be október 23-a. 

Magócsi István évfolyamtársam monori fiú volt, aki 

kedves mosolyával, nyílt tekintetével, azonnal 

megnyerte az emberek tetszését. Ő, egy élőhitű, 

hivatását rendkívül komolyan vevő, szorgalmas 

teológus volt. Határozott kiállással képviselte a saját 

korrekt véleményét. Vitát nem provokált, de nem is tért 

ki előle. Logikus érveivel igyekezett a partnereit 

meggyőzni, ami általában sikerült. 

Ő volt az, aki a Petőfi köri nagy vitáit végighallgatta, 

ami néha reggelig is elhúzódott, hozta a friss híreket, 

az új fejleményekről, eseményekről. Ő tartotta a 

kapcsolatot az egyetemi ifjúsággal is és tájékoztatott 

bennünket a Műszaki Egyetem ifjúsági gyűlésén 

elhangzottakról. Október 22-én azt a hírt hozta, hogy 

másnapra az egyetemisták tüntetést szerveznek, 

melyen mi is vegyünk részt. 

Pap László dékán 

úrhoz fordult a 

teológus ifjúság 

küldöttsége kérve az 

engedélyét a békés 

tüntetésen való 

részvételünkre. A 

Dékán úr, akinek 

rendkívüli tekintélye 

volt a teológusok 

körében, látva az 

ifjúság elszántságát, 

engedélyezte a 

részvételt. A tüntetést 

Piros László akkori 

belügyminiszter engedélyezte. Igaz másnap az a hír 

terjedt el, hogy visszavonta az engedélyt, de ekkor már 

késő volt. A lavina elindult. 

Magócsi Pista szervezésében nekünk teológusoknak az 

Írószövetség székházánál kellett találkoznunk. Ebéd 

után a részt venni szándékozók gyülekeztünk a 

kapubejáratnál, voltunk talán 25-en. Indulás előtt Pap 

László néhány atyai szóval engedett el bennünket. 

Jellegzetes, határozott hangján azt mondta:”Soha ne 

feledkezzetek meg arról, hogy ti református teológusok 

vagytok! Úgy viselkedjetek!” 

 Gyönyörű verőfényes őszi nap volt, zakóban is 

melegünk volt, amit a napfény mellett a lelkesedés is 

okozott. Délután 3 órakor volt a gyülekező az  

Írószövetség székháza előtt a Gorkij fasorban. 

Izgalommal és várakozással tekintettünk az események 

elé. Hamarosan egy szerény létszámú csapat verődött 

össze és indult el az akkori Majakovszkij utcán (ma 

Király utca) a Nagykörút felé, Az emberek 

érdeklődéssel nézték a kis csoportot és kérdezgették, 

hova és miért megyünk? Különösebben akkor figyeltek 

ránk, amikor 1848-as nótákat kezdtünk nagy 

lelkesedéssel énekelni. A kis csapat létszáma állandóan 

gyarapodott, egyre többen csatlakoztak hozzánk 

kíváncsiság, hajtotta őket. Kiérve a Nagykörútra már 

szép számmal meneteltünk, úgy, hogy a fél útpályát 

elfoglalta a vonuló csapat. Imponáló és egyben 

szokatlan volt a zömében fiatalokból álló, éneklő 

csoport felvonulása. Ebben az időben felvonulás csak 

május 1-én volt, így nem értették mi célból, vonul a 

csapat? Az Emke kávéháznál befordultunk a Rákóczi 

útra. Egyre szaporodott a létszámunk és egyre többen 

csatlakoztak hozzánk. Baksa Csaba harmadéves 

teológus az egyik házba beszaladt és egy piros fehér 

zöld nemzetiszínű zászlóval tért vissza és a vonuló 

csapat élére állt és vezette a menetet 

Az emberek csodálkozva álltak meg a járdán, az 

épületek ablakai 

kinyíltak és érdeklődő 

tekintetek figyelték az 

eseményeket, mi is 

történik? Noha nem 

tudták általában miről 

van szó, miért és hova 

vonulnak a fiatalok, a 

sugárzó arcok, amiket 

láttak– rajtunk – arról 

győzték meg a 

bámészkodókat, hogy 

bizonyára valamilyen 

jó ügyért vonulnak fel. 

A ’48-as nóták 

éneklése sem volt véletlen, mert az ifjúság az egész 

felvonulást, tüntetést a ’48-as ifjak mintájára képzelte 

el , békésen, szerényen, de határozottan kifejezve 

véleményünket. Mindez addig tartott, míg az Asztória 

szállóig nem értünk, ahol találkoztunk a szemből, a 

Kossuth Lajos utcából jövő bölcsészekkel és 

műegyetemistákkal, akik a Petőfi térről indultak el. 

 Ekkor már olyan hatalmas folyammá duzzadt a 

felvonulók száma, hogy a Kiskörutat teljes 

szélességében elfoglalták. A villamosok leálltak, mert 

nem tudtak közlekedni. Itt kapcsolódtak össze a 

különböző irányból érkező csoportok. Legnagyobb 

csodálkozásomra ekkor olyan jelszavak is 

elhangzottak, amelyek markánsan megfogalmazták az 

akkori vezetők kritikáját:”Vesszen Gerő”. „Vesszen 

Rákosi” stb. Szinte nem hittünk a fülünknek, hogy 

ilyen elhangozhat, amikor eddig a kemény 

diktatúrában csak éljenezni lehetett. Az egyetemi 

ifjúság már különböző táblákat hozott, melyeken a 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiTzIDIhefPAhUEWT4KHYciBwgQjRwIBw&url=http://www.hallgatoimozgalom.hu/posts/134-mefesz-emlektabla&bvm=bv.135974163,d.cWw&psig=AFQjCNFjM8EtA08-QlfIpELlti_djOTtxw&ust=1476972522134573


                                     

 

 

 

 

követeléseiket demonstrálták. Szellemesebbnél 

szellemesebb rigmusok születtek percenként, amit 

azután skandált a sokaság. 

 Amikor a Bajcsy Zsilinszky úton 

végighaladtunk a Nyugati pályaudvarhoz értünk 

visszanéztem és a Deák térig egy hatalmas 

embertömeg, töltötte be az útpályát. Sokan 

kíváncsiságból csatlakoztak a felvonulókhoz várva a 

fejleményeket. Ekkor elhangzott a szervezőktől, hogy 

menjünk a Bem térre. Ez is a ’48 jegyében történt, hogy 

ott tartsunk nagygyűlést. A transzparensek mellett 

egyre több nemzeti színű zászló került elő a 

sokaságban és mivel legtöbbjén a szovjet típusú címer 

volt (az emberek azzal fejezték ki tiltakozásukat, hogy 

kitépték a zászló közepéből a megvetett 

„egyencimert”, ami szinte valamennyi szocialista 

országban hasonló volt. Ezeket, a lyukas zászlókat 

lengették a zászlóvivők A Margit hídon vonultunk át 

és a szigeti lehajtónál teherautó tetejéről már filmeztek. 

 A Bem térre érve 

már akkora volt a tömeg, 

hogy egy gombostűt sem 

lehetett volna leejteni. Az 

ablakok zsúfolásig tele 

voltak kíváncsi 

emberekkel. Nemcsak a 

tömeg, a felvonulás lepett 

meg mindenkit, hanem a 

skandált kemény tartalmú 

rigmusok, a felhangzó 

követelések. A Bem téren 

volt egy laktanya, a katonák 

fürtökben csöngtek az 

ablakokban és nézték a összegyűlt hatalmas tömeget. 

Ekkor a magyar katonák olyan egyenruhát hordtak, 

mint a szovjetek, zubbony helyett gimnasztyorkát. Itt 

ilyen rigmus is elhangzott: ”Vessétek le az orosz 

gúnyát, vegyetek fel magyar ruhát!” 

 

Október 29. 

Délelőtt a portán csöngött a telefon és a dékánunk fia 

ifjabb Pap László jelentkezett a Rókus kórházból. Ő 

ugyanis az Orvosi Egyetemre jelentkezett, de 

„osztályidegen”-ként nem vették fel , így beteg 

szállítóként dolgozott a kórházban. Ő telefonált és egy 

megrendítő hírt mondott: Magócsi Pistát tegnap este 

térdlövéssel vitték be a Rókus kórházba. Mindkét 

térdénél ellőtték a lábát. Beszélt vele Pap Laci, még 

mielőtt műtötték volna és Pista csak azt hajtogatta: 

„Mit fog szólni a Chef?”(A Chef Dr.Pap László dékán 

volt,) Ekkor derült ki, hogy Herczegh Lajosról beszél, 

aki miatta halt meg, mert Ő hívta magával a kórházi 

látogatásra. 

 Majdnem elejtettem a telefonkagylót. Többen 

tartózkodtak akkor a portán és mondhatom 

mindenkinek elállt a lélegzete, szinte megfagyott 

körülöttünk a levegő. Azonnal jelentettem a dékán 

úrnak, aki nyugalomra intett bennünket. 

Hamarosan megtudtuk, hogy mi is történt. A két fiú 

elment Szűcs Zolit meglátogatni az István kórházba. A 

látogatás kissé elhúzódott, igyekeztek hazafelé. Mivel 

közlekedés nem volt, gyalog tették meg az utat. Talán 

még időben haza is értek volna, de 6 óra felé a Ráday 

utcában találkoztak három asszonnyal, akik féltek 

hazamenni a szomszédos Lónyai utcába. A két 

lovagias fiatalember, Magócsi és Herczegh 

felajánlották a hölgyeknek, hogy haza kísérik őket, 

Lónyai utca 41.-be. Ezt a szolgálatot elvégezték. Már 

indultak volna hazafelé, amikor egy orosz tank a 

Boráros téren, észrevehette őket és tüzet nyitott rájuk. 

Herczegh Lajost szíven lőtték, 

így ő azonnal meghalt. 

Magócsi Istvánnak a térdénél 

lőtték el a lábait. 

Nehéz azt a nyomasztó érzést 

leírni, ami erre, hírre eltöltött 

bennünket. Mindenki 

lehorgasztott fejjel, szótlanul 

járt – kelt. Alig tudtuk 

feldolgozni két társunk, 

testvérünk elvesztését. Dékán 

úr intézkedett. Magócsi Pistát 

szülei haza szállítatták 

Monorra és ott helyezték 

végső nyugalomba. Herczegh Lajost a Teológia 

udvarán temettük el. A gyászszertartáson Pap László 

dékán hirdette a vigasztalás igéit. Mindannyian 

megrendülve, könnyes szemekkel hallgattuk a 

prédikációt, ami nem csupán búcsúztató volt, hanem 

biztatás és reménykeltés, hogy bízzunk Istenben és a 

jövőben 

Nagyon nehéz leírni azt az érzést, ami eltöltötte 

szívünket a szertartás alatt. Szinte hihetetlen volt 

számunkra, két társunk elvesztése. Különösen Magócsi 

István esete gondolkodtatott el, mintha a lelkiismeret 

furdalás késztette volna ő a halálba, amiért Herczegh 

Lajost magával vitte a kórházba. 

Ifj.Pap László elmondta, hogy a Rókus kórház sebészei 

és maga Pommersheim professzor is, aki operálta 

értetlenül álltak az eset mellett, mert orvosilag minden 

sikeres volt, de a beteg mégis meghalt. Talán a 

lelkiismeret vádolta, amikor mindig csak azt 

mondta:”Mit fog szólni a Chef?”  
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Október 30. 

Körülöttünk zajlott az élet. Állandóan figyelemmel 

kísértük az eseményeket a két rádión keresztül. Nagy 

Imre arra törekedett, hogy a nyugalom, a rend 

helyreálljon, és lehetőség szerint teljesüljenek a 16 

pontban megfogalmazott követelések. Felhívta a 

dolgozókat, hogy vegyék fel a munkát, térjen vissza az 

élet a megszokott medrébe. Nagy hirtelen feléledtek a 

legkülönfélébb pártok, és előjöttek a homályból azok a 

személyek is, akiket a kommunista rendszer 

nemkívánatosnak minősített. Egészen szélsőséges 

irányzatok is hallattak magukról. 

Az egyházon belül is a teljes megújulás, a vezetők 

leváltása, volt napirenden. Papi gyűléseken tárgyalták, 

hogy mi a teendő. A missziói munka helyreállítása, a 

hitoktatás beindítása, a falusi gyülekezetek 

megerősítése, az ifjúsági és gyermekmunka 

újraindítása. Ezek az egyházi szolgálatok vagy tiltottak 

voltak vagy alig működtek. 

 A fegyverek elcsen-

desedésével megmozdultak 

az emberek, mindenki tenni 

akart valamit. Budapesten a 

forradalmi eseményeket két 

részre lehet osztani, ez 

vidékem nem volt 

érzékelhető, mert oda a 

hírek késve érkeztek és a 

dolgok alakulását a helyi 

viszonyok határozták meg. 

A budapesti események október 23-án este kezdődtek 

a Parlament előtti tüntetéssel, amely a Rádiónál 

fegyveres harcba torkollott, előbb az AVO-sok, majd a 

szovjet harckocsik ellen. Ez csak 2 – 3 napig tartott. 

Ezután a fegyvernyugvás csöndje borította be a várost. 

Csupán itt – ott lehetett lövéseket hallani, de ez már 

nem zavarta a napközbeni nagy nyüzsgést és mozgást. 

Este ugyanis kijárási tilalom volt. A harcok 

elcsendesedésével Pap László a vidéki hallgatókat 

hazaengedte, mert a Teológia konyhája, a konviktus 

nem működött és a fűtéssel is takarékoskodni kellett. 

Kevés hallgató maradt az internátusban. A 

visszamaradottak valamilyen elfoglaltság miatt 

maradtak a Teológián. A tanítás természetesen 

szünetelt. 

 Meg kell emlékeznünk arról, hogy 

udvarunkban három sírhalom volt. Az első sírban, a 

szemközti házban lakó kétgyermekes apa nyugodott. 

Ezt az embert a Ráday utcában járőröző szovjet 

harckocsi gépágyúja ölte meg. A Teológia főkapuja 

üvegbetétes volt, így átlátszó. Az állandóan zárva 

tartott kapu üvegablakán leskelődtünk ki az utcára. 

Egyszer én is ott álltam leskelődni, amikor egy szovjet 

harckocsi pont a kapuval szemben állt meg és forgatta 

a tornyát. Én a falhoz lapultam amennyire tudtam, 

mozdulatlanul, nehogy észrevegyenek és odalőjenek. 

Ekkor szerettem volna kis egér lenni, hogy elfuthassak 

az ablakos kaputól, mert féltem, gondolva a szemben 

lakó férfi tragédiájára. 

 

A második sírhalom Herczegh Lajosé volt, kinek 

temetéséről már korábban beszámoltam. Valahányszor 

magam elé idézem emlékét, tiszta tekintete, csöndes, 

szerény személyisége jelenik meg előttem, mint 

életkép és fájdalmas emlékként a holtteste, amit a 

temetéséig a garázsban helyeztünk el, mellén a 

feketéllő lyukkal. Fájdalmasan szomorú emlékkép 

maradt ez bennem. A harmadik sírdomb egy fiatal 

leányé volt, Döbrössy Lajos lelkipásztor Lajos fiának a 

menyasszonya, mindketten medikusok voltak. Ő a 

november 4-i harcok során vesztette életét, mikor 

sebesülteket akart menteni 

a borzalmas tűzharc 

közben. Megrendítő 

események voltak ezek. 

 

Október 31. 

A reformáció ünnepe, 

október 31, szerdára esett. 

A protestáns templo-

mokban megszólaló 

harangok a hétköznapot is 

ünnepnappá tették, az ünnepet teljesen fellelkesítette, 

gazdagabbá tette a forradalom. Boldogan, 

felszabadultan ünnepeltek a gyülekezetek. Mi 

teológusok a Kálvin téri alkalmon vettünk részt. Úgy 

éreztük, hogy a forradalom győzelme az egyházunk 

megújulását, egy újabb Reformációt jelent. Ilyen 

címen egy újság is megjelent, a REFORMÁCIÓ 

főszerkesztője: Dr.Ravasz László, szerkesztője 

Dr.Gyökössy Endre volt. Ez a hetilap lett volna hivatva 

Az Út című, az akkori igényeknek megfelelően a 

Kommunista Pártot és a kormányt kiszolgáló, kétes 

értékű hetilapot felváltani. Sajnos a tragikus 

események miatt csak egy szám jelent meg belőle. Az 

újságban megemlékezést közöltek a két hősi 

halottunkról, a teológusok mentős szolgálatáról. 

Leközölték Dr. Ravasz László és Dr. Pap László 

rádióban elhangzott nyilatkozatait. Beszámoló jelent 

meg a Kálvin téri reformációi emlékünnepély szűk 

körű megtartásáról, amit egy hirtelen kirobbant 

lövöldözés zavart meg. 

     

    Szerkesztette: Mayer Judit
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Washingtoni Magyar Református Egyház  
Vasárnapi istentisztelet, 2016. október  23.  

Mayer Judit  és Csomós János  lelkipásztorok  

 
 

Orgonajáték  
Apostoli köszöntés 

Fennálló ének 89: 1. Az Urnak irgalmát…  
Lekció Példabeszédek könyve 3:13-18 
Gyereksarok  

Nagyének   254: 1-3 Mindenkoron áldom... 
Prófétai ima 

Közének  373:  1, Jövel teremtő Szentlélek... 
Textus Máté evangéliuma 5:2-10 
Igehirdetés Elhinni a hihetetlent a Boldogságról 

Pásztori ima 
Úri imádság   
Hirdetések 

Záróének 390: 1-4 Erős vár a mi Istenünk... 
Áldás 

Orgona játék 
 

HIRDETÉSEK 
 

 

Következő alkalmaink: 

2016 november 27, 11 óra 
Istentisztelet 

2016 december 25, 11 óra 
Karácsonyi ünnepi istentisztelet, 

úrvacsora 
 

A virágokat templomunk díszítésére 

a Kölűs család hozta az 1956-os 

áldozatok emlékére. 

 

Kérjük, hordozzuk imádságainkban 

betegeinket. Ha valaki szeretné, 

hogy a lelkész meglátogassa, jelezze 

ezt akár telefonon, akár e-mailben.  

 

Megkezdjük konfirmációi 

oktatásunkat. Szeretettel várunk 

minden 13. életévét betöltött fiatalt, 

akik szeretnének részt venni a 

képzésen, hogy aztán gyülekezetünk 

színe előtt tehessenek vallást 

hitükről. Kérjük, kérdéseikkel 

keressék a lelkipásztorokat.  

 

Köszönjük azoknak a testvérekenek 

a kedvességét, akik a szeretetven-

dégséghez süteménnyel, ételekkel 

járulnak hozzá.  

 

Gyülekezetünk vállalta, hogy a 

Luisiana állambeli Árpádhon 

magyar település árvízkárosultjainak 

megsegítésére összegyűjti az 

adományokat, majd azt 

karácsonykor egy összegben elküldi 

nekik. Akik szeretnének erre a célra 

adományt adni, kérjük, a csekket 

gyülekezetünk nevére állitsák ki, a 

memo részbe pedig irják 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 

 

 

1956-os MEGEMLÉKEZÉS - ÜNNEPI MŰSOR 
 

Megnyitó 
Alföldi Géza – Pesti gyerekek 

Csomós János 
* 

Lengyel Ethel: Vándorlók útja 
Lengyel Ethel 

 

Néhány gondolat 1956-ról 
Bagdy Zoltán 

 

Elindultam szép hazámból... 
Völner Eszter 

 

Jobbágy Károly: A rádió mellett 
Boone Alexander 

 

Mikor a nagy erdőn túlmész... 
Völner Eszter 

* 

Tóth Bálint – Magyar Litánia 
Záró imádság 
Mayer Judit 

 

Magyar Himnusz Isten áldd meg a Magyart 
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