
 

 

EGYHÁZILÁTOGATÓ 

Az élet kenyere  

 (...) Most, hogy az új kenyér itt van előttünk az 

Úr Jézus asztalán, teljék meg a szívünk boldog 

hálaadással a kegyelmes Isten iránt, hogy ímé, a 

háború ötödik esztendejének a küszöbén is kimérte 

számunkra a legfontosabbat, a mindennapi kenyeret. 

 Igaz, hogy sok ezer 

magyar paraszt kérges 

keze dolgozott addig, 

amíg most itt a 

templomban és otthon a 

házainkban 

megszeghetjük az új 

kenyeret, de az Úr adta a 

föld termőerejét, az esőt, a 

napsugarat, a termést, az 

eredményt, az áldást a 

munkára, és az ő 

kegyelméből válik az 

elfogyasztott kenyér újra munkává, akarattá, 

gondolattá, erővé, életté! 

 Ímé, a kenyér útja, a kenyér élete! A hívő 

ember nem is tehet mást, mint hogy kezében egy 

darabbal belőle eljön a templomba, és dicsőíti a 

kenyéradó gazda kegyelmes jóságát!(...) Jézus pedig 

rámutat a kezünkben tartott kenyérdarabra, és azt 

mondja: Nézd ezt a kenyeret, és értsd meg, amit 

mondok, hogy én vagyok az Életnek Kenyere! 

 Jézus itt most nem gyógyszert, hanem eledelt 

kínál nekünk. Jézus nemcsak gyógyítani akarja a 

betegeket, látóvá tenni a vakokat, járóvá a sántákat, 

feltámasztani a halottakat, hanem azt akarja 

megértetni, hogy a mindennapi élet békés, nyugodt, 

kiegyensúlyozott, boldog folytatásának is ő az 

egyetlen táplálója. 

 A legtöbb ember ott téveszti el a dolgot, hogy 

végső mentsvárnak tekinti Jézust, akkor fordul hozzá 

segítségért, amikor már felettébb megnövekedett a baj 

az életében. (...) Azért tudnak nagy bűnök, mint az 

egykézés, a paráznaság, a gyűlölet, a pénzvágy nagy 

egyetemes társadalmi, nemzeti, sőt világrészeket 

fogva tartó közös bűnökké válni, mert az emberek 

tömegeinek a lelki táplálékából hiányzik az Élet 

Kenyere, és az így legyöngült lelki szervezetnek 

semmi ellenálló ereje 

sincsen a kísértések 

áradatával szemben. Az a 

sok öngyilkosság, 

házassági elválás, családi 

tragédia, boldogtalanság, 

a nemzeteknek ez a 

mostani gyűlölködő 

egymás ellen acsarkodása 

és egymás életének és 

értékeinek a kegyetlen 

pusztítása mind-mind nem 

egyéb, mint szomorú 

bizonyítéka az emberiség lelki vitaminhiányának. 

 Heidelbergi Káténkban van egy kijelentés, 

amelyen már sok ember megbotránkozott. így 

hangzik: „Természettől fogva hajlandó vagyok Isten 

és felebarátaim gyűlölésére." Nos, nem bemutatta-e 

az emberiség, hogy természettől fogva, a maga 

erejéből mire hajlandó és mire képes?! 

 (...) Oh, Testvéreim, a gyógyulásnak már az is 

komoly kezdete volna, ha valóban felismernénk 

egyéni és közös emberi tragédiánk igazi "okát: azt, 

hogy az Élet Kenyere hiányzik! A kenyér: 

gyűjtőfogalma a mindennapi életszükségletnek. E 

szóval jelöljük az állásunkat, amiből élünk, a 

pénzünket, a keresetünket, a ruházatunkat, a 

hajlékunkat, az otthonunkat, a békét, a jólétet, a 

kultúrát, az egészséget - röviden az egész normális, 

nyugodt életmenetet. 

 (...) Krisztus megtörte a kenyeret és azt 

mondta: Ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik.  

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

„Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, 

amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a 

mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok 

oda a világ életéért, az az én testem.” (Jn 6, 48 -51) 
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Mintegy 5000 résztvevő, több, mint 200 

program, több száz önkéntes. Így is jellemezhető az 

idei Csillagpont, ami idén június 25-19 között 

Debrecenben került megrendezésre. De másképpen 

ilyen összegzés is helytálló: imaközösségek, lelki 

találkozások, a Teremtő megtapasztalása, Istennel 

elcsendesülő máskor pedig épp önfeledten szórakozó 

fiatalok.  

 A Debreceni Egyetem Agrár – és 

Gazdálkodás-tudományok 

Centruma adott helyett a 

fesztiválnak. Ahogy sétál 

az ember a sátrak mellett, a 

színpadoknál, a 

lehetőségek utcáján vagy 

bármelyik rendezvény 

helyszínén, a legüdítőbb 

látvány mindenhol az a sok 

tiszta, nyílt tekintetű 

vidám, szép fiatal 

keresztyén. A megérkezés 

jóleső érzése ez. Még 

akkor is ha senkihez sem 

szóltam eddig, érzem, jó itt lenni.    

Málnás édesség! Üdvözöl a felirat az egyik 

büféautó reklámtábláján. Egy hithű esztári péknek 

köszönhetően a református köszönés kicsit 

kifigurázott változata megtestesült. Direkt a 

Csillagpontra készült a fánk jellegű, málnalekvárral 

töltött édesség. Micsoda ötlet! Képzeletben 

megveregetem a pék vállát. Apró dolog, ami mégis 

hozzájárul a Csillagpont-hangulathoz. 

A lehetőségek utcáján a kiállítók hada jobbról, 

balról: könyvkiadók, kézművesek, a szeretetszolgálat, 

Luther - A kártyajáték. Az önkéntesek készséggel 

mesélnek róla. Kifejezetten a reformáció jubileumára 

készült ez a játék, amit 

kisebbek és nagyobbak is 

kipróbálhatnak, 2-től 10 

főig, a játékidő körülbelül 

fél óra. A társasjáték 

melletti standál nagy a 

nyüzsgés, kacagás, 

nevetgélés. Részegséget 

imitáló szemüveggel 

próbálnak végigmenni a 

fiatalok egy 

akadálypályán. A 

hangsúly azon van, hogy 

„igyekeznek”. Merthogy 

nem nagyon sikerül nekik. Kész akadálypályává válik 

a hazafelé vezető út is egy bizonyos 

alkoholmennyiség után – mondja a Magyar 

Kékkereszt Egyesület egyik önkéntese. A mögöttes 

(...) Ő nemcsak érettünk, hanem egyenesen 

helyettünk halt meg a keresztfán, kiérdemelve 

számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet. Amikor 

Jézus magát kenyérhez hasonlítja, a bűnbocsánat és 

örök élet biztosítékát, bizonyosságát adja mint 

táplálékot a benne hívőknek. Ez a kenyér csodálatos 

módon táp-lálja, erősíti az emberi lelket. 

 Ugye nem tudod, hogy az a kenyér, amelyet 

megeszel, milyen módon válik erővé, látássá, 

szaglássá, életfunkcióvá benned, de kétségtelenül 

érzed a hatását. Nos, a bűnbocsánat és örök élet 

bizonyossága is ilyen lelki kenyér. Én nem tudnám 

megmondani, miként válik ez mozgássá, cselekedetté, 

erővé, jósággá, szeretetté, de az kétségtelen, hogy 

akik ezzel táplálkoznak, azok-nak az életében ez a 

táplálék csodálatos módon hatni kezd, azoknak az 

életét ennek a tápláléknak az ereje áthatja, átalakítja 

és megszenteli. 

 De éppen ezért hasonlítja magát Jézus 

kenyérhez, hogy még jobban megértsük, mennyire 

nem elég őt csak szemlélni, mennyire nem elég róla 

csak szónokolni, benne gyönyörködni, az ő elveiről 

cikkezni, hanem őt éppen úgy a magunkévá kell 

tennünk, mint ahogyan meg-rágunk és lenyelünk egy 

darab kenyeret. 

 (...) Ma már sokan látják, hogy a világhelyzet 

annyira össze van ku- szálódva, hogy azon már ember 

nem, csak az Isten segíthet. Nos, ez igaz, de ne mást 

nógass, ne mástól várd, hogy egyék az Élet Kenyeréből, 

hanem kezdd magadon! (...) Jézus a mindennapok 

eledele akar lenni az életedben. Hogyan válik tehát 

azzá? 

Úgy, hogy mindennap olvasod a Bibliát. Elfogadod a 

magad számára, hogy az olvasott részben neked szólt, 

neked üzent, számodra tiltott vagy parancsolt valamit az 

Úr, és imádságban válaszolsz neki a kapott üzenetre. 

 Az Úrral való eme állandó, személyes, benső 

közösséget fejezi ki ünnepélyesen es szimbolikusan az 

úrvacsora. Itt áll az Úr az ő asztalánál, és otthon is 

mindennap csendes magányodban odaáll melléd, hív, 

nyújtja feléd az Életnek Kenyerét, önmagát. Vedd 

magadhoz, és élsz általa itt és most is, és mindörökké! 

Joó Sándor igehirdetését szerkeszette Csomós János 

(A cikk Joó Sándor 1943. szeptember 5-én elhangzott 

igehirdetésének részlete.) 
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tartalom már nem olyan vicces, mint az elsőre látszik. 

A hölgy elmesél, ő hogyan lett alkoholista, 

gyakorlatilag egy hajszál (vagy a Szentlélek?) 

választotta el a haláltól, amikor rátalált a dömösi 

iszákosmentő misszióra. Mióta átadta magát az 

Úrnak, azon fáradozik, hogy minél több fiatal 

figyelmét felhívja az alkoholfogyasztás veszélyeire. 

Úgy tűnik, sikerül is, jó marketing a részegszemüveg, 

és az üzenet is célba ér sokaknál. Hosszú a sor. Sokan 

várják, hogy alkohol nélkül próbálják ki milyen ez az 

állapot, mivel a fesztivál teljesen alkohol és 

drogmentes. Ezt még a fesztiválon fellépő zenekarok 

is csodálkozva fogadják. Hogyan lehetséges, hogy 

ennyi fiatal mindenféle szerek fogyasztása nélkül 

ennyire jól tudja magát érezni? – mondta a Kelemen 

Kabátban nevű népszerű magyar zenekar frontembere. 

A pavilonok mellett sétálva ha lehet, még 

jobban magával ragadja az embert az a bizonyos 

Csillagpont-hangulat. Hihetetlen munkát végezett az a 

közel 800 önkéntes, aki a háttér munkát végezte. 

Mintha nagy pókok fonalakból szőttek volna hálót a 

pavilonok oldalán, amibe kis 

kártyákon igék, imák, vagy épp 

imakérések „ragadtak”. 

Mindenhol hangulatos 

gyertyák, vagy kis lámpások, 

amik este mutatják az utat a 

pavilonok kávézóiba, büféibe. 

Ilyen például Köszi Koktélbárt. 

A hely több egy egyszerű 

koktélbárnál. Itt azon túl, hogy 

finom italok (természetesen 

alkoholmentes 

alapanyagokból) és jó zene 

mellett beszélgethetünk, valami 

egészen különleges hangulat fogja el az embert, ami 

igen, része a Csillagpont-hangulatnak. A KÖSZI 

(Keresztény Önkéntesek Szövetsége) tagjai nagyon 

ügyesen helyezték bele ebbe a környezetbe is az Igét. 

Mert itt az italnak is üzenete van. Már a nevekből is  

kitalálhatjuk mi is kell nekünk: Belső béke, Kék 

madár, Hála, Szerelmi vigasz, Megoldóképlet. És az 

ital mellé alátét is jár, egy két biztató, kedves 

mondattal, és a koktél nevéhez passzoló Igével. Talán 

jobb, mint a málnás édesség! Még nagyobb 

vállveregetés! 

Programfüzettel a kézben a résztvevő csak 

kapkodja a fejét, hogy mennyi program van még, 

ahova mindneképp el szeretne jutni. A válogatás nem 

egyszerű, de nem lehet rossz döntést hozni. A 

FIRESZ (Fiatal Reformátusok Szövetsége) és a 

KRISZBI (Királyhágómelléki Református Ifjúsági 

Szövetség Bihar megye) közösen felállított 

imasátrában ismét tetőponton van a Csillagpont-

hangulat. Az imaséta formájában egyértelműen a 

fiataloknak szólt (like-ok, hastag-ek és minden ami 

ma a közösségi oldalakon használatos), de 

tartalmában az idősebb korosztályt is megszólította.  

 Aki pedig egy kis fizikai felüdülésre vágyott, 

az buborék focizhatott, falra mászhatott, építhetett 

tornyot sörös rekeszekből (sör nem volt benne) vagy 

játszhatott az óriás jengával, lézer-harcolhatott, titok-

kamrábó szabadulhatott. A Csillagponton barangolva 

nem lehet úgy végigmenni egy utcán, hogy ne 

találkozzunk ismerősökkel.      
 Az igei szolgálatot végző lelkipásztorok mind 

fiatalosan, a fiatalok nyelvén tolmácsolták Isten üzenetét 

a fesztiválozóknak. Jó volt látni délelőtt és esténként, 

ahogyan megtelt a színpad előtti nagy füves tér. Ahogy 

egymás után érkeztek a kisebb-nagyobb csoportok, és 

letelepedtek a fűbe, hallgatni Isten Igéjét. Igazak a 

zsoltáros szavai, amit a Csilllagpont érzésének is lehetne 

a mottója “Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a 

testvérek egyetértésben élnek!” A  mikor a CSP Banddel 

fennálva, együtt énekelte több 

ezer fiatal a Lelkem áldd az Urat 

című dalt.  

 Ilyen és még ennél 

sokkal mélyebben 

meghatározó, szavakkal 

leírhatatlan érzések kerítették 

hatalmába az idén 8. 

alkalommal megszervezett 

Csillagpont résztvevőit. 

Nagyon sokmindent lehetne 

még említeni. Mike Pál 

lelkipásztor fiatalos főelőadsai 

mellett, számos egyházi és 

villági szakember előadásai, egyházi és világi 

zenekarok koncertjei színesítették a programokat. A 

résztvevőknek kiscsoportos beszélgetéseken volt 

alkalmuk a szerzett élmények, gondolatok közsö 

feldolgozására. Idén is több angol nyelvű csoportot 

indult, hiszen ennek a fesztivának a híre sok határon 

túli fiatalt, köztük amerikai résztvevőket is érdekelt. A 

fő előadások élő szinkron tomácsolása, a technikai 

kivitelezés magas szinvonala és nem utolsó sorban a 

minőségi beszámolók sokasága (lásd: 

http://csillagpont.reformatus.hu/), mind azt 

bizonyítják, hogy komoly munka és alapos 

felkészültség áll a fesztivál szervezése mögött. A lelki 

tartalmat és hitbeli feltőltötődést pedig, Isten jelenlévő 

gazdag ádása tette maradandóvá a résztvevőkben. Így 

lett az idei Csillagpont is büszke ékessége a magyar 

református keresztyénségnek.                              
Komorné Csernáth Erzsébet  beszámolóját 

felhasználva írta: Csomós János

http://csillagpont.reformatus.hu/
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Orgonajáték  

Apostoli köszöntés 
Fennálló ének 24: 1. Az Úr bír ez egész földdel…  
Lekció Ézs 35,1—10 

Gyereksarok  
Nagyének   261: 1-4 Kegyelmes Isten kinek kezében... 
Prófétai ima 

Közének  377: 1. Szentlélek végy körül bennünket... 
Textus Mk 7,31−37 

Igehirdetés Az új teremtésének csodája 
Pásztori ima 
Úri imádság   

Hirdetések 
Záróének 264: 1-5 Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát… 

Magyar Himnusz Isten áldd meg a Magyart 
Áldás 
Orgona játék 

 

 
 

HIRDETÉSEK 
 

Következő alkalmaink: 

 

2017 szeptember 24,istentisztelet  

2017 október 22, istentisztelet, 

Reformáció Emlékünnep 

2017 november 26, istentisztelet.  

 

Elmúlt istentiszteletünkön 35-en 

vettünk részt.  

 

Imádkozzunk betegeinkért, s 

kérjük, ha valaki szeretné, hogy a 

lelkész meglátogassa, jelezze ezt 

akár telefonon, akár e-mailben. 

 

Istentiszteletünkre a virágokat a 

Fedor család hozta. Köszönjük 

szépen a gondoskodást. Kérjük 

gyülekezetünk tagjait, jelezzék 

előre, ha virággal szeretnék 

díszíteni a templomot, hogy 

méltóképpen megköszönjük, s 

hogy mindig tudjuk, lesz-e szép 

díszünk az istentiszteletre. 

 

Köszönjük azoknak a munkáját, 

akik a szeretetvendégséghez 

finom ételekkel, italokkal járulnak 

hozzá. Ne feledkezzünk meg a 

szeretet-kosárról sem, hiszen 

János újra itt van közöttünk. A 

kollégium étkezője már péntektől 

nem biztosít ételt a diákok 

számára, tehát minden 

ételadományt köszönettel és 

örömmel veszünk. 

 

 
 

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 

 

 

Gyülekezeti hírek 

 

Gyülekezetünk szép számban képviselte magát a II. Szent István 

Zarándoklaton, melyet a Washingtoni Magyar Ház rendezett. Idén a 

Bazilikából indultunk, ahol Ujházi Lóránd atya és jómagam 

imádsággal inditottuk útjára a gyaloglókat. A Marymount Egyetemre 

való érkezés jó három óra múlva történt, ahol Ujházi Lóránd atya 

celebrált misét. Utána frissítőkkel és finom ételekkel várták a 

megjelenteket, s az új magyar nagykövet, Dr. Szabó László is 

köszöntőt mondott. Jó érzés volt a helyi magyar szervezetek és 

közösségek képviselőit együtt látni ezen az alkalmon. Az adományok 

idén is a Böjte Csaba által alapitott Dévai Szent Ferenc Alapitvány 

megsegítésére szólnak.  

 

In English, please.... 

 

Our congregation was well represented at the 2nd. St. Stephen 

Pilgrimage, organized by the Hungarian Heritage House of 

Washington. This year we started out at the Basilica where Father 

Lorand Ujhazi and myself prayed for the blessing of the pilgrimage. 

Arrival to Marymount University happened about three hours later. 

Father Lorand Ujhazi celebrated Holy Mass. Refreshment and 

Hungarian delicacies were served for all present and His Excellency 

Dr. Laszlo Szabo, the Ambassador of Hungary, greeted us. It was 

pleasant to see many familiar faces representing the local Hungarian 

organizations and communities. Donations were given to support the 

Foundation of St. Francis of Deva.  
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