
                                     

 

 

 

 

EGYHÁZILÁTOGATÓ 

 A karácsonyi asztal, a szilveszteri kocsonya nem is 

olyan régi emlék, a farsangi fánkot talán még meg 

sem ettük, és máris a következő ünnep felé tekintünk. 

Már felbukkantak a boltokban a húsvéti dekorációs 

kellékek és szép ruhácskák. Húsvétvárásunk útján 

azonban előttünk áll az a hathetes időtartam, amit 

eleink még „nagyböjt” idejének neveztek. Egy olyan 

időszak, melynek jellegzetességei sokkal inkább 

katolikus testvéreink szokásaiban mutatkoznak meg 

elsősorban. Külső szemlélőkként, külső vonásaiban 

figyelve meg azokat fogalmazódhat meg bennünk a 

kérdés: Mi is a böjt? 

 Számtalan körülírással 

találkozhatunk, annak 

függvényében, ki hogyan 

közelíti meg ezt a témát. 

Az egészséges életvitelt 

zászlajukra tűzők azt 

mondják szükséges 

méregtelenítő kúra a 

disznótoros alkalmak, a 

bőségesen megrakott karácsonyi és szilveszteri 

asztalok, s a farsangi időszak dúskálását követő 

hetekben. Mások talán a családban látott szokásokat 

viszik tovább, népi hagyományokat követnek. 

A hívők számára a fenti igeversek alapján felsejlik a 

Krisztus által megrajzolt ellentét: „hogy böjtölésedet 

ne az emberek lássák, hanem Atyád” figyelmeztetése 

és ráébredhetünk, melyik lehet, melyik kell, hogy 

legyen a mi „utunk” – adja magát a választás, az 

emberek szemei előtt vállalt böjt és az Atya tekintete 

által követett, sok esetben elrejtett módon, belül 

gyakorolt böjt között. Egyértelmű, hogy a böjt csakis 

önkéntesen vállalva fejtheti ki hatását, akár divatról, 

akár orvosi diétáról, akár lelki készülődésről van szó. 

 A különbség a külsőleg gyakorolt megtartóztatás és 

a lelki igyekezet között szembeszökő, ugyanis míg a 

testi böjt csupán a lemondásról szól, addig a lelki böjt 

a felszabadulásról bizonyos megkötöttségek alól. Itt 

találkozik a testi élet és a lelki élet a böjt 

összefüggésében: lemondás bizonyos testi dolgokról, 

hogy lelkileg átélhessük a felszabadulás érzését. 

Természetesen a könnyebb utat választva 

fogalmazzuk meg kérdéseinket: Mitől tartsuk távol 

magunkat? Miről kellene lemondanunk? Nincs 

egyértelmű felelet vagy hétköznapi életünk síkjára 

lebontható, egyértelmű 

képlet. Nekünk magunknak 

kell megkeresnünk azokat a 

tényezőket, amiket úgy 

értékelhetünk, hogy túl 

nagy szerepük vagy 

befolyásuk van életünkben 

(szórakozás, alkohol, 

cigaretta, könnyelmű 

életvitel, túlzott munka, 

pletyka, irigység stb.) 

 Kizárva a külső világ tényezőit, ránk gyakorolt 

hatását megérthetjük a böjt igazi célját: még jobban 

elmélyülni az Istennel való közösségben – Jézus 

Krisztus által, Atyánk bűnbocsátó kegyelmének és 

megszentelő szeretetének a mélyebb átélése által. 

 Ha erre irányulnak lelki próbálkozásaink a böjt 

idejében, akkor sokkal személyesebbé válhat az Ige 

biztatása: „Atyád megfizet néked”, mert mienk lehet 

Isten bűnbocsátó kegyelmének nagypénteki 

bizonyossága és húsvéthajnali halálbilincseket letörő 

hatalmának vigasztalása.  

 Darabont Tibor ottománnyi lelkipásztor írását 

szerkesztette Mayer Judit 

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

   "Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják az arcukat, hogy 

lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, 

kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki 

rejtve van; és Atyád, aki látja, amit titokban történik, megfizet neked." (Mt. 6,16–18) 
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„Az igaz ember hitből él!” (Róm 1:17) Ez a 

velős rövid ige számos alkalommal kulcsfontosságú 

fordulathoz vezetett az egyháztörténet során. Előbb 

Ágoston, majd az ő nyomdokain, Luther Márton is 

ebben az igeversben találta meg a választ arra a 

személyes hitbeli kérdésére: „Hogyan találhatok 

kegyelmes Istenre?”. Karl Barth, a huszadik század 

egyik legnagyobb teológusa szintén ebben a versben, 

illetve ebben a levélben találta meg az első 

világégésben átélt borzalmakból való kiutat. A Római 

levélről írt kommentárja átütő siker – elkapkodják, s 

azonnal szükség van második kiadásra is. A 

reformáció öt „Sola”-ja közül, talán a „Sola Fide – 

Egyedül hit által van üdvösségünk” az egyik 

legegyszerűbb. Hiszen ezt az egyszerű kérdést teszi 

fel: „Hiszed-e mindezt? - Mert ha igen, akkor az 

üdvösség drága ajándéka már a tiéd.” Az emberi 

logika, a megszokott földi kapcsolatrendszerek 

túlbonyolítják mindazt, ami gyermeki egyszerűséggel 

megfogalmazható. Isten 

elküldte közénk az élő és ható 

Igéjét. Az ő kijelentését 

egyedül a Szentírásban 

találhatjuk meg (Sola 

Scriptura). A Biblia arról tesz 

bizonyságot, hogy egyedül 

Krisztus kereszthalála miatt 

van nekünk örök 

üdvösségünk (Solus 

Christus). Ez az ajándék, 

pedig nem megfizethető, megvásárolható, hanem 

egyedül Isten kegyelméből lehet a mienk (Sola 

Gratia). Ahhoz pedig, hogy mindez az én személyes 

életemet árformáló erő legyen, nem elég tudnom róla, 

hanem hittel el kell fogadjam mindezek. Semmi más 

feltétele nincs annak, hogy Isten kegyelme az én 

életemet megváltoztassa, hogy Krisztus áldozata örök 

életet adjon, hogy Isten szava szóljon hozzám a Biblia 

igéin keresztül. Egyedül hit által (Sola Fide) lehet 

mindez az enyém. 

A hit nagyon sok tekintetben pontosan olyan, 

mint a vélemény. Sokaknak van, de csak kevesen 

kíváncsiak rá. Az egyik legszemélyesebb dolog, amit 

ki-ki önmaga tud igazán, hogy tényleg az övé, vagy 

valaki mástól kölcsönözte, de nincs sajátja. Sokan 

kérdezik: „Lehet-e tanulni a hitet?” Hiszen szép 

magyar nyelvünkben hit-tannak hívjuk azt a tárgyat, 

ahol Isten dolgaival foglalkozunk. Valójában ez 

pontatlan elnevezés, mert a hit éppen olyan dolog, 

amit nem lehet megtanulni. Persze a példánál 

maradva, a vélemény formálást sem lehet megtanulni. 

Viszont van filozófia, történelem óra és bizonyos 

értelemben az irodalom is azok közé a tárgyak közé 

tartozik, amelyek megtanítanak bennünket saját 

véleményt kialakítani. Azáltal, hogy megtanuljuk, 

korábbi gondolkodók ötleteit, elméleteit világról 

alkotott képeit és azt, hogy mindez hova vezette az 

emberiséget. Az idei a negyedik tanév, melyben 

Magyarországon kötelezővé tették az általános iskolai 

oktatásban, hogy a beiratkozó gyermekek szüleinek 

választaniuk kell, hogy „Hit- és erkölcstant” vagy 

„Erkölcstant” tanuljanak a diákok. Az erről szóló 

tájékoztatáson, mindig arra világítottunk rá a 

kollegáimmal, hogy a hit önmagában nem tanulható. 

A hittan órán pusztán arra adódik lehetőség, hogy 

minden feltételt megteremtsen a hitoktató arra, hogy a 

növendékben a hit magva jó talajra találjon és később, 

bibliai példákkal élve termést hozó, gyümölcsöző fa 

vagy érett kalász nőjön belőle. 

A legtöbb, amit emberileg 

tehetünk, hogy a növekedést 

segítjük, a talajt előkészítjük 

és elültetjük az ige-magvakat. 

Kedvcsinálónak azt is 

megemlítettük ezeken az 

alkalmakon, hogy a hittan 

tényleg a három korábban 

említett tárgy összessége. 

Hiszen a hitvallásismeret 

(mint keresztyén filozófia), az egyháztörténet és a 

Biblia, amellett hogy Isten kijelentése, a világ 

legismertebb irodalmi alkotása is, mind a tananyag 

része. A növekedés viszont nem emberi folyamat. 

Nem is lehet befolyásolni. Ahogy a magvető 

példázatában (Mt 13,1-9) olvassuk, Jézus csak ennyit 

mond, hogy „kiment a magvető vetni” és nem beszél 

arról, hogy válogatott volna, hogy merre szórja a 

magot. Volt, amikor az útszélre, vagy a tövisek közé, 

vagy köves talajba hullott és nem csak a jó földbe. A 

magvető-hitoktató nem válogat, csak szórja a magokat 

és várja a növekedést. 

A hit tehát nem pusztán ismeret, viszont mégis 

képtelen létezni a hit ismeret nélkül. A hit több, mint 

objektív ismeret, az ember egészét, személyét érinti. 

A hit csak személyes lehet, a Szentlélek Isten 

ajándékaként, csodaként van jelen. 

Ez a csoda ment végbe Luther életében is a 

reformáció hajnalán, amikor megértette az igét: „Az 

Sola Fide – Egyedül hit által van üdvösségünk 



                                     

 

 

 

 

igaz ember hitből fog élni.” Az ítélő Istentől rettegő, 

állandó lelkiismeret-furdalástól gyötrődő szerzetes és 

teológiai professzor rádöbbent arra, hogy Isten őt 

Jézusért fogadja el igaznak, kegyelemből, hit által. 

Luther lelke nyugalmat talált. Ettől fogva határozottan 

kiállt ennek az igének az igazsága mellett, és hirdette 

az örömüzenetet. Elmondhatjuk magunkról, hogy ezt 

a felszabadító felismerést készen, tálcán kaptuk. A 

lényegét azonban nem egyszerű megragadni, hiszen 

csak megélni lehet. 

Hitünket ajándékba kaptuk. Nincs benne 

részünk. Ugyanakkor Jézus többször is lelkünkre köti: 

„Ne félj, csak higgy!” (Mk 5,36). vagy „A te hited 

megtartott téged!” (Mk 10,52; Lk17,19 stb.). Ez 

aktivitást feltételez. Sőt harcot, melynek kimenetele 

talán azon dől el, hogy az adott pillanatban rá tudjuk-e 

bízni sorsunkat a mindenható Istenre. Merünk-e hinni 

ott és akkor az ő hatalmában. A harc tétje nem 

kevesebb, mint hogy teret adunk-e az életünkben 

Munkálkodónak, a mindeneket Fenntartónak, a 

mindig Közellévőnek, hogy 

megmutassa életünkben 

csodáit, vagy 

kétségbeesésünk és 

aggodalmaskodásunk 

áldozatává válunk? A 

hitünket ajándékba kaptuk, 

viszont erősítése ápolása 

már a mi feladatunk. A böjti 

időszak éppen erről szól, 

kizárni valami zavaró 

tényezőt az életünkből, hogy 

jobban tudjunk figyelni a 

lényegre. A böjtölés pontosan a hitünk erősítésének a 

folyamata. 

 Mert mindenek legvégén egy kérdés marad: 

Hiszünk-e Isten minden bűnt legyőző szeretetében? A 

bűn az egyetlen akadálya annak, hogy ember és Isten 

közösségben lehessen. Isten előtt pedig nincs 

különbség kis és nagy bűn között. Mind egyformán 

utálatos a szemében. Viszont eltörölte minden bűn 

büntetését Jézus Krisztus kereszthalálával, egyszeri és 

tökéletes áldozatával. Ezt a váltságot sehogy sem 

tudnánk megvásárolni magunknak. Nincs annyi pénz 

vagy annyi jó cselekedet a földön, ami elég lenne erre. 

Viszont Isten ingyen elérhetővé tette. Nem 

kiérdemelni kell, hanem elfogadni. Mi 

gyermekkorunktól kezdve hozzászoktunk ahhoz, hogy 

a „valamit-valamiért” elv alapján kérjünk vagy 

fogadjunk el bármit is. „Bekapcsolhatod a tévét, ha 

kitakarítottad a szobádat.”  „Megkapod ezt az 

ajándékot, ha jó jegyeket kapsz az iskolában.” Ez 

aztán tovább folytatódik a felnőtt korban is: 

„Előléptetlek, ha jól dolgozol.” „Nagy házad lesz, ha 

jól fizető állásod lesz.” Rutinszerűen azt gondoljuk, 

hogy így működik a rendszer Isten ajándékával 

kapcsolatban is. Szinte halljuk a dörgő mondatot: 

„Beengedlek a mennyek országába, ha jól viselkedsz, 

és bűntelen életet élsz.” A reformátorok azt tanítják, 

hogy éppen ellenkezőleg, egyedül hit által lesz miénk 

Krisztus üdvössége. Nem a cselekedetek miatt, nem 

fizetség fejében. A reformáció „Sola Fide”- elve a 

Szentírás tanítása alapján a Jézus Krisztusba vetett 

hitről beszél, mint az üdvösség egyetlenegy 

lehetőségéről. A hit az a kötőanyag, vagy kapcsolási 

pont, amitől a többi „Sola” jelentősége a mi saját 

személyes életünkben élővé és hatóvá válik. Ez pedig 

formálja és alakítja az életünket, a döntéseinket, a 

személyiségünket. Mindez a hit eredménye. Hiszen „a 

hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában” 

(Jak 2,17). Viszont a cselekedet már a következménye 

a keresztyén hitünknek, nem 

előfeltétele. Ahogy Jézus 

mondja: „Nem hozhat a jó fa 

rossz gyümölcsöt, a rossz fa 

sem hozhat jó gyümölcsöt. 

Amelyik fa nem terem jó 

gyümölcsöt, azt kivágják, és 

tűzre vetik. Tehát 

gyümölcseikről ismeritek 

meg őket.” (Mt 7,18-20) 

 Végezetül még egy 

nagyon fontos dolgot kell 

megértsünk a hit 

tulajdonságaival kapcsolatban. A felvilágosult, 

racionalitására büszke emberi elme úgy tartja: „ha 

megértem, hinni is fogom.” Ez nagyon sokszor 

helytálló, viszont nem érvényes az üdvösség ügyében, 

Isten dolgaival kapcsolatban. A közismert és sokat 

idézett Halleluja énekeskönyvben található „Az úr 

csodásan működik” kezdetű ének találóan fogalmaz: 

„Ki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem ád. De a 

hívő előtt az Úr megfejti önmagát.” Csak az Isten 

iránti bizalommal tudjuk megérteni mit jelent az Ő 

szeretete. Csak a Krisztus hitünkkel tudjuk megérteni 

mi volt az Ő áldozata. Csak a Szentlélek erejébe vetett 

hitünkkel tudjuk elfogadni az Ő életet átformáló 

hatalmát. A hit nem tanulható, de ismereten nyugszik. 

Mert hiszem azért értem. Mert Isten nekem adta a hit 

drága ajándékát ezért vagyok képes megérteni az ő 

akaratát. Mindezért pedig Istené legyen a dicsőség! 

Csomós János 



 

Washingtoni Magyar Református Egyház  
Vasárnapi istentisztelet, 2017. február 26. 

Mayer Judit  és Csomós János  lelkipásztorok  

 

 
 

Orgonajáték  

Apostoli köszöntés 
Fennálló ének 274: 1. Ki Istenének átad mindent... 
Lekció Ézsaiás 55,6-13 

Gyereksarok  
Nagyének   398: 1-3. Úr lesz a Jézus... 
Prófétai ima 

Közének  165: 1. Itt van Isten köztünk... 
Textus Máté 11,25-30 

Igehirdetés Krisztusi böjt-program 
Pásztori ima 
Úri imádság   

Hirdetések 
Záróének 464: 1-4. Jöjj királyom, Jézusom… 

Magyar Himnusz Isten áldd meg a Magyart 
Áldás 
Orgona játék 

 

 
 

HIRDETÉSEK 
 

 

2017 március 26, 11 óra 

Gyülekezeti közgyűlés 

2017 április 9, Virágvasárnap, 

közös istentisztelet a Francia 

gyülekezettel 

2017 április 14, Nagypéntek 

2017 április 16, Húsvét 

 

Elmúlt istentiszteletünkön 44-en 

vettünk részt. 

 

2017. február 13.-án, életének 77. 

esztendejében visszaadta lelkét 

teremtőjének Cseri Kálmán, pasaréti 

lelkipásztor. Isten adjon vigasztalást 

a családnak és gyülekezetének. 

 

Bibliaóra 

A következő héten, szombaton 

(2017. március 4-én) délután 4 

órakor, Bibliaórát tartunk a Wesley 

Theological Seminary egyik 

tantermében. Minden kedves 

testvérünket szeretettel várjuk! 

 

Imádkozzunk betegeinkért, s kérjük, 

ha valaki szeretné, hogy a lelkész 

meglátogassa, jelezze ezt akár 

telefonon, akár e-mailben. 

 

Köszönjük azoknak a munkáját, 

akik a szeretetvendégséghez finom 

ételekkel, italokkal járulnak hozzá. 

Ne feledkezzünk meg a szeretet-

kosárról sem, valamint a virágokról 

templomunk díszítésére. 
 

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 

 

Presbitériumunk 2017. február 17.-én gyűlést tartott, melyen 

gyülekezetünk mindennapi életét illető kérdéseket beszéltünk meg. 

Az egyik ilyen téma a Reformáció 500 éves évfordulójának méltó 

megünneplése volt. Ebben a szellemben szeretnénk egy gyülekezeti 

kiadványt összeállítani. Kérjük, hogy tagjaink hozzanak egy 

fényképet magukról, családjukról, s néhány sorban írják le, mikor 

érkeztek Amerikába (ha nem itt születtek), honnan jöttek, s osszanak 

meg néhány érdekes gondolatot gyülekezetünk többi tagjával.  

Segítséget keresünk a vasárnapi iskola vezetéséhez. Aki ezt a 

szolgálatot szívesen vállalná, kérjük, keresse Nt. Mayer Juditot. 

 

In English, please… 

 

The Consistory of our Church had a meeting on February 11, 2017. 

We discussed important issues and decided to publish a short, 

English summary of church events in our Church Visitor.  

One of the issues discussed is that our congregation is 

seeking a Sunday School teacher. Should you be interested in serving 

our church in such capacity please contact Rev. Judit Mayer. 

Also, we are celebration the 500th Anniversary of the 

Reformation. In this spirit we would like to compile a publication 

introducing our church members. Please bring a photo and a short 

description of you and your family stating when you came to the US 

(if not born here), where you are from, where you currently live and 

any interesting facts you may wish to share with our congregation.  

We had 44 people attend our January Worship Service.  
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