
                                     

 

 

 

 

EGYHÁZILÁTOGATÓ 

„Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, 

ami benne van, aki mennynek és földnek Ura, nem 

lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul 

emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne 

valamiből; hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és 

mindent.” (ApCsel 17, 24-25)  

 Angliában, Salford térségében egy helyi 

festőművész, akinek ugyan kapcsolódása nem volt az 

egyházzal, mégis művészeti kihívásként megfestette 

Jézus keresztútjának stációit. Egyik ismerőse, a helyi 

anglikán gyülekezet Sacred Trinity templomában 

működő művészeti kurzus vezetője, 2012 húsvétján 

megkereste a festőművészt. Készíteni akartak az 

ünnepre egy kiállítást a festő képeiből. A művész 

nagy örömmel vette az érdeklődést alkotásai iránt, 

ezért örömmel részt vett a kiállításon. Húsvét 

vasárnapján, mikor ott ült a 

megnyitó istentiszteleten, 

annyira megérintette a 

feltámadás örömüzenete, hogy 

a gyülekezetnek adományozta 

a festményeket. Viszont 

kiegészíttette a sorozatot. 

Festett még egy képet az üres 

sírról, aminek közepén ott 

hevert a levetett gyolcs vászon. 

Az örömhír megértésének 

különös útja ez, melyből 

félreérthetetlenül látszik, hogy 

a művészeten keresztül is vezet út Istenhez. 

 Hajlamosak vagyunk megfelejtkezni arról az 

alapigazságról, amit Jelenits István így fogalmaz meg: 

„a vallás számára a művészet nélkülözhetetlen.” A 

piarista szerzetes tovább megy és hozzáteszi: „a 

művészettől megfosztott ember süket Isten üzenetére”.  

Ezt igazán akkor tapasztaljuk meg, amikor 

rádöbbenünk arra, hogy a különböző művészetek 

miként tesznek hitvallást a sokszor szavakkal 

megfogalmazhatatlan dolgokról. Mert évről évre 

minden nagypénteken hirdetjük szavakkal, hogy a 

világ gyalázata, ami történt a golgotai kereszten. 

Mégis igazán szívszaggatóvá akkor válik ez az 

üzenet, amikor mindezt például Johann Sebastian 

Bach: János Passiójának akkordjain keresztül halljuk 

meg. A zeneszerző olyan húrokat pendít meg a 

lelkünkben, amikre a legékesebb szavak sem képesek. 

Sokszor tanítjuk, valljuk a Szentháromság Istenről 

szóló hitvallásunkat. Mégis sokkal szemléletesebb ha 

alaposan megvizsgáljuk Andrej Rubljov – 

Szentháromság című ikonját. A festő olyan dolgokat 

fogalmaz meg a színvilággal, az alakok 

kompozíciójával, amit szavakkal igen nehéz körülírni. 

 Viszont, azonnal, mikor a művészetek és Isten 

ábrázolásának kapcsolatáról gondolkodunk, szinte 

önkéntelenül eszünkbe jut a második parancsolat: „Ne 

csinálj magadnak 

semmiféle istenszobrot… 

Ne imádd és ne tiszteld 

azokat” (2Móz 20,4-5) 

Ezt a parancsot azonban 

nem szabad 

művészetellenes 

kinyilatkoztatásnak 

tekinteni. Ezekkel az 

igékkel nem a művészeti 

alkotás lehetőségét 

tiltotta meg Isten. A 

művészi tehetséget, azaz 

az emberi gondolatoknak és érzelmeknek különböző 

kifejezési képességet a Szentlélek ajándékának tekinti 

a Biblia (2Móz 31,1-6). Ezt a lelki ajándékot az 

istenimádat központjának építésénél maga Isten is 

igénybe vette. Ő adott ilyen képességet az építőknek a 

munkájuk végzéséhez. A salamoni templom 

építésénél ugyanis a képzőművészet minden területén 

készítettek alkotásokat a templom díszítésére (1Kir 

7,20kk).  
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A Közös gondolkodás a jövőnkről – 

Konferencia az ember és környezete egységéről című 

felekezetközi tanácskozáson két napon keresztül arról 

beszéltek szakemberek, hogy pusztul a bolygónk és 

helyrehozhatatlan sebeket ejtettünk a Földön. 

Steinbach József dunántúli református püspökkel a 

megoldás lehetőségeit vizsgáltuk a teológus 

szemszögéből. 

Az ember Isten képviselője a világban. 

Milyen képviselők vagyunk? Milyen osztályzatot 

adna nekünk? 
Pontosan erről szólt ez a konferencia. 

Szeretnének felrázni minket, hiszen visszaélünk azzal, 

amit Istentől kaptunk: a teremtett világgal, benne az 

élet ajándékával. Nem illúzió, hogy élhetnénk szépen 

és békében egymással. Az életöröm biblikus gondolat. 

Rossz gazdái vagyunk a világnak, nem folyik 

istentisztelet az életünkben. Ez ugyanis tágabb 

értelemben azt jelentené, hogy megbecsüljük, amit 

 

 

 

 kaptunk. Mondok egy példát: az egyik barátom 

 expedíción vett részt, és azt mesélte, hogy Gambia és 

Marokkó között van egy kietlen, hat kilométeres 

szakasz, ahol sem víz, sem olaj, sem arany, sem más 

érték nincs, de mivel a terület sorsáról nem tudtak 

megállapodni a felek, az egészet aláaknásították. Ha 

éppen nincs homokvihar, akkor két nyomvonalon 

tudnak ugyan közlekedni, de jobbról és balról kiégett 

autóroncsok jelzik az emberi bűnt. Min vitatkozunk? 

Miért kell mindig több? 

Mi kell a változáshoz? Hogy ne menjünk 

Gambiáig, az előadásában arról is szólt, hogy 

református gyülekezetekben tapasztalja, mennyire 

képtelenek vagyunk elengedni a magunk igazát, és 

kicsiny dolgokon is marakodunk. 
Valóban ez az egyik legnagyobb keserűségem. 

Egyházvezetőként az tapasztalom, hogy néha egészen 

apró-cseprő ügyekben sincs megegyezés, pedig csak 

arra lenne szükség, hogy valaki hátralépjen egyet a 

közös ügy érdekében. Időnként addig fajul a dolog, 

A második parancsolat által az istenképek és 

az istenszobrok készítését tiltja meg Isten. Vagyis azt 

kívánja, hogy az általunk készített alkotások ne 

váljanak az imádat tárgyaivá és eszközeivé. Csak „az 

Urat, a te Istenedet imádd” (Mt 4,10), mondta Jézus is 

a kísértőnek.  

Mindezeket felsorakoztatva, szinte magától 

értetődik, amiről Pál apostol az Areopágoszon 

prédikál. Nem az Istennek van szüksége a művészetre,  

„nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt 

szenvedne valamiből”. Az embernek van szüksége 

arra, hogy Teremtőjét minél jobban, többféle módon 

megértse, jobban megismerje és így Őt szívből 

szeresse. Miért kell a keresztyénnek a művészettel is 

foglalkoznia? Pontosan ugyanazért, amiért vasárnap 

templomba jár, vagy amiért közösségben egymás hite 

által épülve kutatja a Szentírást. Ahogy Liszt Ferenc 

mondja: "A művész feladata, hogy a művészet 

papjaként felemelje és Istenhez vezesse az embereket". 

Ahhoz, hogy megérintsen Isten hirdetett igéje, nekem 

személyesen kell elindulnom hozzá. A hozzá tartó 

úton pedig fel fogom fedezni, hogy Ő már  korábban 

elindult hozzám, elküldte hírnökeit. Az Ő elhívott 

szolgáinak pedig éppen azokkal a képességekkel kell 

hirdetni a megérzett, megértett üzenetet, amelyeket 

Istentől kaptak. 

 Fontos emlékeztetnünk magunkat arra, hogy a 

szóban hirdetett ige csak egyik része, egy lehetséges 

útja annak, hogy felfedezzük Isten üzenetének titkait. 

Református puritán keresztyénségünk ellenére mégis 

érdemes figyelnünk a művészet által kifejezett értékes 

mondanivalóra.  Erre adott lehetőséget, a mai napon 

(szeptember 25-én) záródó Ars Sacra Fesztivál. 2008-

ban  úgy döntöttek a szervezők, hogy létrehoznak egy 

rendezvény sorozatot, melyen keresztül a művészetek 

és Isten kapcsolatát próbálják feltárni, megmutatni az 

érdeklődőknek. Az először csak budapesti fesztivál, 

később országos méretűvé, majd határokon átívelő 

ünnepséggé vált. Hirdetik ezek az alkalmak, hogy  

nagyon sokféle módon lehet és kell is Istenről 

hitvallást tenni.  

 Pontosan ez a feladatunk. Pál apostol is ezzel 

folytatja prédikációját. Isten éppen ezt várja el a 

szeretett teremtményeitől, az emberektől „hogy 

keressék az Istent, hátha kitapinthatják és 

megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől 

sem; mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.” 

(ApCsel 17, 27-28) Ha lehetőségünk adódik rá, ne 

szalasszunk el megnézni egy festő igehirdetését vagy 

meghallgatni egy zenész Isten üzenetéről szóló 

bizonyságtételét. Olyan érzéseket tapasztalhatunk 

meg, ami szavakkal ki nem mondható és éppen ez 

benne a csodálatos. A megszólító csatornák 

sokszínűségéért pedig egyedül Istené legyen a 

dicsőség. 

    Csomós János  

 

A normalitás ketrece  



                                     

 

 

 

 

hogy a fafejű egyháztagok kimondják, inkább vesszen 

minden, ha nem érvényesülhet az ő akaratuk. Ha mi 

az egyházon belül így viselkedünk, mit várunk 

azoktól, akik nem örökkévaló értékrendszer mentén 

gondolkodnak? Ritkán tapasztalok az egyházon belül 

is élő hitből fakadó életszentséget, vagyis azt, hogy 

valaki tud szolgálni, alulmaradni, hálát adni, Isten 

dicsőségére élni és dolgozni, saját keretein belül 

mozogni. 

Ezen a konferencián a fenntartható 

fejlődésről és környezetünk megóvásáról volt szó, 

mégis mindig oda jutunk vissza, hogy mi az, amit mi 

emberek tönkretettünk, elrontottunk, mit okozott a 

romlottságunk. 
Éppen ez igazolja a teológiai tételt, amiről a 

Biblia ír. Ezt bűnnek nevezzük, csak a mai ember 

nem érti ezt a szót. Nevezzük másként: hasadtságnak, 

szétesettségnek, romlottságnak, a lényeg mégis az, 

hogy elszakadtunk az eredettől, 

az élő Istentől. Ma már a 

normalitás kerül ketrecbe. Pedig 

a normát nem mi határozzuk 

meg, hanem Isten. Ha akadnak 

is erről szóló normális 

párbeszédek, hivatalosan nem 

merjük vállalni. Pedig 

alapértékek esnek szét, elég ha a 

családra vagy a nemi szerepekre 

gondolunk. Ma már a 

Facebookon 12 nem közül 

választhatunk. Van például olyan opció, hogy valaki 

transzleszbikus. Az lenne a helyes, ha elfogadnánk 

Isten mindentudását, amit az Igében kijelentett 

nekünk, és ehhez igazodva próbálnánk élni. 

Ezen a konferencián hallottam egy kifejezést, 

amit most kiragadok a szövegkörnyezetéből: 

ökológiai megtérés. Létezik ilyen? 
Megtérés létezik. Irányváltás. A sivatagban 

halad a karaván, de egyszer csak rádöbbennek, hogy 

rossz irányba mennek, és megfordulnak. Héberül ez a 

sub, vagyis megtérés, határozott irányváltás, ami az 

ember egész életének és értelmének a megváltozása 

is. Ez nem érzelmi tényező. Sokan „érzelmileg térnek 

meg”, azért esnek vissza. A valódi megtérés az, 

amikor az egész életet megváltozatja Isten. Megtérni 

egyszer kell, és azután járni a megszentelődés útját. 

Isten vezetését követve egyre tisztább lesz minden a 

házasságban, a családban, a nevelésben, a teremtett 

világhoz való viszonyban, ez utóbbi lehet az ön által 

említett ökológiai megtérés. Megteszek minden tőlem 

telhetőt a környezetmért. Almádiban előfordult, hogy 

megkérdezték: miért gyűjtsék szelektíven a 

hulladékot, mikor azt látják, hogy a kukásautó 

egybeborítja, amit ők szétválogattak. Ez nem az én 

felelősségem. Akkor is el kell kezdeni óvni a 

teremtett világot, ha most még nem látjuk az 

eredményét. 

Fontos, hogy realisztikus szemlélettel nézzük 

az életet. Mi az, amit látunk? Hiszen, ahogyan ön 

fogalmazott, egymást és a dolgokat is birtokolni 

akarjuk. 
Kisebb és nagyobb közösségekben egyaránt 

tapasztalom, hogy mindenki önmagát szeretné 

megvalósítani, és birtokolni akarja a másikat. Talán a 

legegyszerűbb példája ennek a házasság: azért kell a 

társam, hogy én boldog legyek. Ezt sokszor a 

jegyesoktatáson is kimondják a fiatalok, pedig pont az 

a lényeg, hogy valaki meg tudja-e tagadni önmagát. 

Az legyen a cél, hogy a másikat boldoggá tegyem. De 

sokszor az egyház is az önmegvalósítás terepévé 

válik. 

Hogy érti ezt? 
Nagyon szeretem 

az egyházamat, ezért 

fogalmazok meg érte 

kritikát. Ismerek komoly 

hívő embereket, ami nem 

azt jelenti, hogy ők 

tökéletesek, de minden 

nyomorúságuk ellenére 

látszik az életükön 

Krisztus követése. Nagyon 

sok problémát látok, amelyek bántanak, de ez nem 

ennek az interjúnak a témája. 

Milyen közös vállalásaink lehetnek, hogy 

jobb irányba forduljanak a dolgok? 
A nevelés kérdését nagyon fontosnak tartom, pedig ez 

elsilányult az oktatás mellett. El kellene sajátítanunk 

az alapvető együttélési szabályokat, látásmódot kapni, 

rácsodálkozni a világra, önmagunkra. Kérdéseket kell 

feltenni. Az érzelmi intelligencia fejlesztése 

gyakorlatilag teljesen kikopik a közoktatásból. 

Haldoklik a bölcsészettudomány, pedig ez óriási 

probléma, mert ugyan nagyon fontos a 

természettudomány, a közgazdaság, az informatika, 

de hol adódik alkalom, amikor az ember 

rácsodálkozhat egy versre? Nem a verselemzést kell 

megtanítani, hanem előhozni az erre való affinitást. 

Tisztelem az okos és a tehetséges embereket, sokan 

közülük zseniálisak a maguk területén, de ez nekem 

kevés! Ha valaki nem korrekt és megbízható, nem 

társul a feladatköréhez elhívás, akkor nem érdekel az 

okossága és tehetsége. Ebben a kérdésben nagyon 

fontos szerepe van az egyháznak.



 

Washingtoni Magyar Református Egyház 
Vasárnapi istentisztelet, 2016. szeptember 25. 

Mayer Judit  és Csomós János lelkipásztorok 

 
 

Orgonajáték  
Apostoli köszöntés 

Fennálló ének 150: 1. Dicsérjétek az Urat…  
Lekció Jakab levele 1: 19-27 
Gyereksarok  

Nagyének   265: 1-4 Hagyjad az Úr Istenre... 
Prófétai ima 

Közének  225:  1,2,8 Nagy hálát adjunk... 
Textus Jakab levele 2: 14-17 
Igehirdetés Hit vagy cselekedet? 

Pásztori ima 
Úri imádság   
Hirdetések 

Záróének 467: 1-5 Mily jó, ha bűntől... 
Magyar Himnusz Isten áldd meg a Magyart 

Áldás 
Orgona játék 

HIRDETÉSEK 
 

Következő alkalmaink: 

2016 október 23, 11 óra 
Istentisztelet 

2016 november 27, 11 óra 
Istentisztelet 
 

 

Megkezdjük konfirmációi okta-

tásunkat. 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 

lelki-pásztorokat. 

 

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.  

 

Október 22.-én pedig az Állami 

Magyar Népi Együttes ad csodálatos 

koncertet az 1956-os Forradalom és 

Szabadságharc 60. évfordulója 

ünnepség-sorozat keretében. Kérjük, 

nézzék meg a mellékelt plakátot.  

 

A virágokat templomunk 

díszítésére Mayer Ferenc emlékére 

hozta a Szobácsi-Mayer család.  

 

Aki virágokkal szeretné díszíteni 

templomunkat, kérjük, jelezze előre 

vagy a lelkészeknél, Kölűs Juditnál 

vagy Fedor Silviánál.  

 
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 

 

Az élet számos színterét kellene átalakítani. Hogyan jelenhet meg 

mindenütt a moralitás? 
A moralitás is a megtérés következménye, önmagában morálról nem 

beszélhetünk. Nem is szeretem, ha az egyház moralistaként lép fel, és 

elmondja, hogy ezt nem szabad, azt nem szabad. A megtérés az, ami 

látszik az életünkön. Külön  

előadást lehetne arról tartani, hogy megjelenhet-e a moralitás a nevelésen 

túl a gazdaságban, a politikában, a kommunikációban, vagy akár az 

egyházban a szentség, mert ugyanarról van szó: a megtérés látható 

valóságáról. 

Megfogalmazhatók-e mindenki számára érvényes alapértékek 

származástól, vallástól, nemtől függetlenül? 
A saját kultúrámban és hitemben tudom megfogalmazni, ez pedig 

a tízparancsolat. Immanuel Kant német filozófus „A gyakorlati ész 

kritikája” című művében megfordította a tízparancsolatot és úgy 

bizonyította, hogy az abban foglaltak egyetemes értékek. Vagyis: 

akarhatod-e, hogy mindenki lopjon, hogy mindenki öljön, hogy mindenki 

kívánja a másét. Egy társadalmat az alapértékeket illetően az minősít, 

hogyan bánik a nőkkel és a gyerekekkel. Ez Nyugaton kevésbé probléma, 

azonban vannak más kultúrák, ahol másként gondolkodnak erről. Ha 

nincsenek közös alapértékek, akkor véleményem szerint lehetetlen a 

különböző kultúrák együttélése. 

Teréz anya azt mondta, azzal tehetjük a legtöbbet a világbékéért, 

ha mindenki hazamegy és szereti a családját. 
Fontos gondolat, mert arra mutat rá, hogy amíg a saját életemben 

nem abszolváltam a szeretetet látható módon, addig nem vagyok hiteles 

kifelé. Aki nem tudja saját háza népét igazgatni, hogyan tudná Krisztus 

egyházát? Először azokat kell szeretni, akik velem élnek, majd lépni 

mások felé. 

Fekete Zsuzsa 

Fotó: Füle Tamás 
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