
                                     

 

 

  

EGYHÁZILÁTOGATÓ 

 

Kedves Testvérek! 21. évfolyamunk első 

számában először is Istentől megáldott, egészségben 

és örömökben gazdag új esztendőt szeretnék kívánni 

gyülekezetünk minden kedves tagjának, és 

támogatójának. Gondolom, mint minden év elején, 

most is sokan vágunk neki úgy az új esztendőnek, 

hogy fogadalmat teszünk. Megfogadjuk, hogy 

sportolni fogunk, vigyázunk az étkezésünkre, 

óvatosabban és bölcsebben intézzük pénzügyeinket, 

nagyobb türelemmel és többet 

leszünk jelen családunk életében, 

a gyülekezetben vagy klubban 

aktívabban veszünk részt a 

munkában, rendet teszünk az 

íróasztalon, kamrában, lakásban, 

szekrényben, és még 

sorolhatnám, mi mindent 

eltökélünk, hogy január 1.-től 

máshogy csináljuk. Aztán az első 

néhány nap vagy hét lelkesedése 

után előfordul, hogy 

engedékenyebbek leszünk 

magunkkal. Most esik az eső, 

talán mégsem megyek sétálni, futni. Ó, hát olyan 

szeretettel kínálják ezt a süteményt, csak nem sértem 

meg őket, ó, majd holnap elrakom a felgyülemlett 

postát, edényeket, ruhákat, mosnivalót... S egyszer 

csak azon kapjuk magunkat, hogy minden úgy 

zajlik, ahogy régen.  

Talán egy hete olvastam egy cikket, amikor 

is a következő új szóval találtam magam szembe: 

szokáshurok. Eddig soha nem hallottam még ezt a 

kifejezést, de megakadt rajta a szemem. A 

szokáshurok tulajdonképpen egy képlet, melyet az 

agyunk automatikusan követ. Amikor egy szokás 

kialakul, az agy többé nem vesz részt teljes 

mértékben a döntéshozatalban. Ha tehát egyszer 

befészkelték magukat az agyunkba a szokásaink, 

onnantól kezdve döntően befolyásolják a 

cselekedeteinket, gyakran anélkül, hogy ennek 

tudatában lennénk. A kutatók szerint a szokások 

azért jönnek létre, mert az agy folyamatosan 

keresi a módját, hogy miként takarékoskodhat az 

energiával. Amint egy szokás, vagyis automatikus 

cselekvési folyamat beindul, a szürkeállományunk 

megpihenhet, hiszen a rutin 

műveleteket szinte gondolkodás 

nélkül képesek vagyunk 

végrehajtani. 

Elgondolkodtam, hogy vajon 

hitéletünk, keresztyén létünk is ilyen 

automatizmusként működik-e? 

Havonta egyszer eljövünk a 

templomba, jó esetben másik 

gyülekezetbe járunk a hónap többi 

vasárnapján. Esetleg esténként 

imádkozunk, néha felnyitjuk a 

Bibliát, és keresztyénség kipipálva. 

Kényelmes, bíztató, csak éppen nem 

életre vezető. Bizony, ha a keresztyénségünk 

automatizmussá vált, ha itt is a szokáshurok tart 

fogva, kiüresedünk, és megszokásból tesszük, amit 

teszünk, akkor az agyunk éppen úgy kikapcsol majd 

a templomban, az imádság alatt, a Bibliaolvasás 

közepette, mint a többi szokásunk monoton 

végrehajtásában. 

Isten az ószövetség népét is számtalanszor intette, s 

Jézus is figyelmeztette a farizeusokat és írástudókat: 

ha az Isten tisztelete számukra csak üres rituálé, az 

nem közelebb hozza őket az Úrhoz, hanem 

eltávolítja. 
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“Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, 

megtántorodnak a legkülönbek is; De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a 

saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!”  Ézsaiás 40, 29-31 

 

 



                                     

 

 

  

Mi lehet hát az, ami életet lehel belénk? Mi 

adhat új erőt, mi tölti meg igaz tartalommal az 

életünket? Mi lehet az, amibe kapaszkodva a 

szokáshurkot átvágjuk, és kitartunk az új, a régi 

rosszat helyettesítő szokások, cselekvések és 

gondolatok mellett? Közhelyszerű lenne a 

Testvéreknek azt mondanom, hogy Isten Szentlelke. 

Hiszen tudjuk ezt, megtanultuk, hallottuk elégszer, 

hogy Isten Szentlelke életet lehet a mi halott, 

megcsontosodott, szokások rabjává vált lelkünkbe, 

közhelyszámba megy, hogy Isten mindenben 

segítségünkre van, lesz. Persze, persze mondjuk, de 

hogyan képeződik ez le a mindennapi életünkre? 

Hogyan érzékelem azt, hogy Isten, aki sokszor oly 

távolinak tűnik, itt, ma, a mindennapi életemben 

segít?  

C. S. Lewis nagyszerű mondását hadd 

idézzen: “Aim at Heaven and you will get Earth 

'thrown in': aim at Earth and you will get neither.” 

Hevenyészett fordításban úgy hangzik talán: Célozd 

meg a mennyországot, és a Földet megkapod 

ráadásként, célozd meg a Földet, és egyik sem lesz a 

tiéd… 

Mit jelent ez? Azt, hogy ha a földiekre figyelünk, ha 

az itteni dolgok, problémák, célok kerülnek életünk 

középpontjába, akkor az a fránya szokáshurok egyre 

nagyobb erővel fog bennünket automatikusan a 

rossz pályára állítani. Hogyan tudjuk hát ezt a hurkot 

kioldani? Hogyan tudjuk Isten a mindennapi 

életünkbe behívni, beengedni? Úgy, hogy ha nem a 

saját erőnkből, nem a saját, régi, jól bevált, de 

sehova sem vezető módszereinkkel igyekszünk egy 

új életre. Próbáljuk ki, mi történik, ha valami 

gyökeresen mást, valami radikálisan eltérőt teszünk? 

Hogyan is szól a mondás? Ugyanazon cselekvések 

ismétlése után más eredményt várni, ezt hívják 

bolondságnak. Mi lenne, ha egyszer nem szabnánk 

feltételeket Istennek, hanem térdre esve azt 

mondanánk: Istenem, nézd, magamtól nem megy. 

Vedd hát át az irányítást, és Te mutasd az utat.  

Mivel az agyunk arra van programozva, hogy 

mindent a lehető legkisebb erőbefektetéssel 

cselekedjünk, merjünk egyszer igazán “lusták” lenni. 

Merjük elengedni a saját képességeinket, merjük 

elengedni a saját ötleteinket, saját akaratunkat, és 

lássuk, hogyan élhetjük meg azt a tapasztalást, amit 

Ézsaiás és Izráel, akik a legnagyobb viszontagságok 

között találtak vissza Istenhez, és adták át életüket, 

nemzetüket, sorsukat újra Neki.  

Ha készek vagyunk félreállni, és megengedni 

az Úrnak, cselekedjen velünk az Ő akarata szerint, 

akkor a következő dolog történhet: gyengeségünk 

beismerésének jutalma lesz az, hogy Ő megerősít 

bennünket. Ahogyan Ézsaiás mondta: az erőtlen 

erejét megsokasítja. A mi erőnk is megsokasodik, ha 

az Úrban bízunk. És ez az erő, ez a bizonyosság, 

amely által tudjuk, a mennyekben helyünk 

készíttetett, áthat a mi földi életünkre is. Ha tudjuk, 

mi az életünk célja, ki az életünk Ura, akkor a földi 

nehézségek, rossz beidegződések fölött 

uralkodhatunk. A szokáshurok szorítása enyhül, s 

Isten vezetése alatt megújuló életünk lehet. Ezt 

kívánom mindnyájunknak az új esztendőre, s 

minden esztendőre. 

Mayer Judit 

 

 

megkerülésével az egyház tanai közé hamis 

tanítások szűrődnek be, amelyek előbb felhígítják, 

végül tönkreteszik Istenünk tiszta üzenetét! 

 Vagyis, csak a Biblia az egyetlen hiteles, 

Istentől kapott írott kijelentés! Semmit ezen kívül 

nem fogadhatunk el szentnek. Sem az apokrif 

iratokat, sem a szent legendákat, sem bármilyen más 

könyvet vagy iratot! A Biblia könyveinek 

rendszerezésekor, vagy másként megfogalmazva a 

Kánon kialakuláskor nem volt igazán kérdés, hogy 

mely könyvek kerüljenek a Szent iratok közé. János 

evangéliuma 3. fejezetének 16. versét sokan hívják a 

Biblia szívének. Hiszen itt fogalmazza meg a 

Szentíró a legtömörebben az örömhírt: „Mert úgy 

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, 

a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való 

nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden 

jó cselekedetre felkészített legyen.” (2Tim 3,16-17) 

Reformátor őseink, hogy meghatározzák 

keresztyén hitünk vezérfonalát, tömör 

egyszerűséggel, ezzel a világos jelmondattal fejezték 

ki hitünk lényegét: "Sola Scriptura” azaz „Egyedül a 

Szentírás által ismerhetem meg Isten tökéletes 

kijelentését!” Erre az alapelvre pedig minden kor 

keresztyénének emlékeznie kell, mert a tévtanítások 

pergőtüzében egyedül az Isten Igéje által vezetett 

ember tud erősen és szilárdan megállni az igaz 

hitben. Csak a Szentírás tartalmazza Isten igaz 

kijelentését! Ez olyan alapállás, amelynek  

 

Sola Scriptura – Egyedül a Szentírás 



                                     

 

 

  

szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 

hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök 

élete legyen.” Amely irat ehhez az Evangéliumhoz 

hozzá akar, tenni vagy el akar venni belőle úgy, 

hogy ezáltal megváltozzon az üzenete az már nem az 

Isten kijelentése, hanem más erők munkálkodása. Ez 

persze nem azt jelenti, hogy nincsen a Biblia 

könyvein kívül semmilyen más lélekemelő, Istenhez 

vezető könyv. Viszont ezeket senki nem gondolná 

egyenrangúnak a Szentírás könyveivel. Hiszen az 

ókortól kezdve egészen napjainkig, számos 

rendkívül jó keresztyén író könyveiből tanulhatunk, 

épülhetünk, lelkileg gazdagodhatunk. Például közel 

tíz évvel ezelőtt Max Lucado éppen erről az igéről 

írt egy könyvet, melynek a címe egyszerűen csak 

„3:16”. Maguk a reformátorok is megfogalmazták, 

hogy az Isten Igéjéről szóló prédikáció, nemcsak 

képletes értelemben, hanem valósággal Isten szava. 

Mégsem kerül bele egyikük sem, akár egy 

hitmélyítő könyv, vagy egy lélekemlő prédikáció, a 

Bibliai könyvek közé. Azért mert mindezek a Biblia 

üzenetét magyarázzák, 

és nem újat tesznek 

hozzá. Ha az egyház, 

mint Krisztus földi 

teste képes minden 

időben egyedül a 

Szentírás tanítására 

támaszkodni és nem 

egyéb hagyományokra, 

más tanításra építeni 

akkor válik Isten szava, 

Isten lelke által élővé. 

A Biblia beszámol arról, hogy Isten olyan 

hatalmas Úr, hogy teremtő szavával formált mindent 

a világban. Csak szólt és létrejött, mindaz, amit 

eltervezett és látta Isten, hogy mindaz, amit teremtett 

jó. A teremtéstörténet pedig arról is beszámol, hogy 

Isten „az élet leheletét lehelte” (1Móz 2,7) az 

emberbe és így lett élőlénnyé. A megformált 

anyagból Isten alkotott életet. Valami egészen 

hasonló gondolatot fogalmaz meg Pál apostol 

Timóteusnak a második levelében. „A teljes Írás 

Istentől ihletett” az eredeti görög nyelvben szó 

szerint a teljes Írás Isten által „lehelt”. Az apostol a 

tévtanítók hamis gondolataitól óvja tanítványát, 

ezekkel a szavakkal. Hangsúlyozza, hogy a 

Szentírásban nem üres emberi szavakról van szó – 

mint a tévtanítások esetében – hanem Isten 

kijelentett igazságáról. Ez azt jelenti, hogy nem csak 

maguk a szentírók voltak „inspiráltak”, hanem maga 

az Ige az, ami „Istentől lehelt”. Ahogyan az Isten 

lehelete életre keltette és jóvá teremtette az embert a 

teremtés idején, az Istentől ihletett, Istentől lehelt Ige 

a teljes Szentírás ugyanerre képes, élővé változtatja 

az élettelent, újjá teremti azt, aki befogadja. 

Pál apostol szavaiban pedig az is benne van, 

hogy nem a szerző értelme fogalmazza meg a 

szavakat, hanem azok sokkal inkább a prófétai 

kijelentés formájában születnek meg.  Mindez 

azonban nem jelenti azt, hogy a szerzők bármilyen 

módon is elvesztenék egyéniségüket. Éppen 

ellenkezőleg! Istennek úgy tetszett, hogy 

tulajdonságaival, személyiségével együtt, az ember 

értelmének „szűrőjén” keresztül hirdeti az Ő igéjét. 

Egyik könyv vagy levél szerzője sem önmagától írta 

meg művét. Ahogyan a református hitvallásunkban 

tanítjuk: A Bibliai könyveit Isten emberei írták a 

Szentlélek segítségével. Isten Lelke tette alkalmassá 

a Szentírókat, hogy megírják az Ő üzenetét és Isten 

Lelke teszi alkalmassá ma is az embert, hogy  

megértse és hirdetni tudja azt minden embernek. 

A hívő ember 

számára egészen 

természetes az, hogy a 

Bibliának minden szava 

Isten közvetlen üzenete 

hozzánk. Ezért mi 

református 

keresztyének is hisszük, 

hogy a teljes Szentírás 

Istentől ihletett. Olyan 

élő könyv, amelyben 

valódi romolhatatlan 

magra talál mindenki, aki azt hittel elfogadja. „Mert 

sohasem ember akaratából származott a prófécia, 

hanem a Szentlélektől indíttatva szóltak az Istentől 

küldött emberek.” (2Pt 1,21) A Szentírás által igazi 

kincsnek lettünk birtokosai, mert Isten beszéde élő, 

ható és romolhatatlan! A Biblia üzenetének hittel 

való befogadásával megtörténhet a csoda, mert 

Istenünk Szentlelke által ma is életet fakaszthat a mi 

emberi szívünkben! A Biblia által ismerhetjük meg 

hitünket: „Mert a hit hallásból van, a hallás pedig 

Isten igéje által!” (Róm 10,17) A Biblia által 

ismerhetjük meg az utat az örök életre, mert Jézus 

ezt mondja: „Az ég és a föld elmúlik, de az én 

beszédem soha el nem múlik!” Máté 24,35 

Becsüljük meg nagyon az Írott Igét, hogy 

élhessünk általa, mert valóban mindennapi kenyér, 

életre hívó Isteni szó. 

Csomós János
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Ma, január 22-én, a magyar kultúra napját ünnepeljük. Ebből az 
alkalomból szeretnénk az alábbi verset ajánlani a Testvéreknek. 

Reményik Sándor: Ne ítélj 

Istenem, add, hogy ne ítéljek - 

Mit tudom én, honnan ered, 

Micsoda mélységből a vétek, 

Az enyém és a másoké, 

Az egyesé, a népeké. 

Istenem, add, hogy ne ítéljek. 

Istenem, add, hogy ne bíráljak: 

Erényt, hibát és tévedést 

Egy óriás összhangnak lássak - 

A dolgok olyan bonyolultak 

És végül mégis mindenek 

Elhalkulnak és kisimulnak 

És lábaidhoz együtt hullnak. 

Mi olyan együgyűn ítélünk 

S a dolgok olyan bonyolultak. 

Istenem, add, hogy mind halkabb legyek - 

Versben, s mindennapi beszédben 

Csak a szükségeset beszéljem. 

De akkor szómban súly legyen s erő  

S mégis egyre inkább símogatás:  

Ezer kardos szónál többet tevő. 

S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem,  

De egyre inkább csak igen. 

Mindenre ámen és igen. 

Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.  

Ámen. Igen. És a gonosztól van  

Minden azonfelül. 

1939 

 

HIRDETÉSEK 
 

Következő alkalmaink: 
 

 

2017 február 26, 11 óra 

2017 március 26, 11 óra 

2017 április 9, Virágvasárnap  

2017 április 14, Nagypéntek 

2017 április 16, Húsvét 

 

Imádkozzunk betegeinkért, s 

kérjük, ha valaki szeretné, hogy a 

lelkész meglátogassa, jelezze ezt 

akár telefonon, akár e-mailben. 

 

Életének 97. évében visszaadta 

lelkét teremtőjének Marton Lídia 

Elizabeth Winchesterben. Isten 

adjon vigasztalást hozzátar-

tozóinak és ismerőseinek.  

 

Január 24-én, kedden este 6,30-

kor a Marymount Egyetem 

Renisch termében Várnagy 

Andrea és Farkas Zsolt adnak 

négykezes zongora koncertet 

Liszt Ferenc műveit tolmácsolva. 

A belépés ingyenes, adományokat 

a helyi cserkészcsapat támoga-

tására köszönettel vesznek a 

szervezők.  

 

Köszönjük azoknak a munkáját, 

akik a szeretetvendégséghez 

finomságokkal járulnak hozzá. Ne 

feledkezzünk meg a szeretet-

kosárról sem, valamint a virá-

gokról templomunk díszítésére.  
 

Lelkészek elérhetősége: 

 Mayer Judit: 

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

 

Csomós János 
Telefon: (202) 999- 

E-mail: csomosjanos@gmail.com 

 

Gyülekezeti honlapunk új címe: 

www.hungarianreformedchurchdc

.org 
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