
                                     

 

 

  

EGYHÁZILÁTOGATÓ 

A Jakab apostol leveléből kiragadott gondolat 

valami olyasmiről beszél, ami egy keresztyén ember 

egész életének legfőbb jellemvonása kellene, hogy 

legyen. Engedelmeskedni az Istennek, ellenállni az 

ördögnek, közeledni Isten felé. Érdemes ma nekünk 

ezeken elgondolkodnunk, hogy mennyire jellemzi 

életünket az Istennek való engedelmesség és a Hozzá 

való közeledés? Vajon milyen távolságra vagyunk az 

Úrtól? Jó lenne ezeket a kérdéseket személyesen 

kinek-kinek megválaszolnia. 

 

Keresztyén rendeltetésünket nagyon szépen 

összefoglalja a Heidelbergi 

káté 32 kérdésére adott 

felelet: mit is jelent 

keresztyénnek lenni? - a bűn 

és a sátán ellen szabad 

lelkiismerettel egy egész 

életen át harcolni – mindez 

hasonlóképpen fogalmazódik 

meg itt az apostoli levélben 

is. Az egész 

keresztyénségünk azon áll 

vagy bukik, hogy milyen 

„ellenállók” vagyunk, milyen 

az ellenálló képességünk, mennyire tudunk nemet 

mondani a bűnre? Készek vagyunk-e kitartani Isten 

mellett a végsőkig? Ne vegyük könnyelműen ennek a 

kérdésnek a vizsgálgatását a mi részünkről, mert 

annak nagyon komoly következményei lesznek. 

 

Ha az örök probléma gyökerét keressük, akkor 

csakhamar eljutunk az első emberpárig, akiknek 

esetében látjuk az Istennek való engedelmesség és a 

sátánnal szembeni ellenállás valódi hiányának súlyos, 

máig érzékelhető és sajnos minden ember életében 

tetten érhető következményét. A paradicsomi eset 

szinte naponta megismétlődik az ember életében, 

amikor az fittyet hány az Istennek való 

engedelmességre. Vajon manapság hányan bukunk el 

naponta, s hányan vagyunk ennek a tudatában? 

Belátjuk-e azt, hogy mekkora kegyelem az Isten 

részéről az, hogy még mindig élünk? Vajon tudjuk-e 

értékelni ezt a kegyelmet vagy pediglen naponta 

eljátsszuk azt, míglen be nem következik az elvettetés 

az Isten részéről? Minden ember ott követi el a hibát, 

amikor a „legyen meg a te akaratod” helyett, a 

„teljesüljön az én kívánságom” érvényesül. Isten 

akarata sohasem volt az ember elbukása, máig azt 

szeretné, ha az tanulna a saját hibáiból. De hiába a sok 

elrettentő példa akár a 

saját életünkben is, mert 

mindig visszaesünk 

ugyanabba a hibába. A 

saját „kívánságainknak, 

vágyainknak” 

próbálunk érvényt 

szerezni, s közben nem 

vesszük észre, hogy 

azok legtöbb esetben át 

vannak itatva a sátán 

ösztönzésével. 

 

Sok esetben azt gondoljuk, hogy mi felnőtt és 

erős emberek vagyunk, a magunk urai tudunk lenni, 

irányítani tudjuk az érzéseinket, az akaratunkat, 

életünk folyását, ami csupán csak részben igaz. 

Amikor magunkban hiszünk csak, akkor már nem az 

Isten útján járunk. Ádám is ezt tette, de végül be 

kellett látnia társával együtt, hogy a bűn mennyire le 

tudja mezteleníteni az embert. Amikor ide jutunk, 

rendkívül kellemetlenné válik az Isten előtt való 

megállásunk. Csak azt gondoljuk, mint sokan 

gondolták, hogy el lehet rejtőzni az Isten haragja és 

felelősségre vonása elől. Ellenben nem tudunk sem 

elrejtőzni, sem pedig elmenekülni Előle. 

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

“Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni 

fog hozzátok.” Jakab 4,7-8a 
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Bármerre futunk, Vele találjuk szembe magunkat, s 

mindez addig tart, míg égül kénytelenek leszünk Vele 

szóba állni és szembe nézni tetteink 

következményével. Igen, a történelem ismétli 

önmagát még a mi életünkben is. 

 

Jakab úgy beszél a világról, mint ahol 

egyértelműen helyet kap a kísértő a maga gonosz 

szándékával együtt, s mind amellett, hogy Isten 

uralkodik mindenek felett, ez a mi életterünk meg van 

fertőzve az ő gonoszságával. Ezért szólít fel 

bennünket is így: „álljatok ellen az ördögnek és elfut 

tőletek”. Erre nézve is igaz a jézusi figyelmeztetés: 

nem lehet kétfelé sántikálni, nem lehet két úrnak 

szolgálni, ha az egyiknek engedelmeskedsz, a másik 

vereséget szenved. Isten 

azt szeretné, hogy te 

győztes légy, Ő 

mindenben a te javadat 

akarja. Ha a sátán győz a 

te életedben, ez nem azt 

jelenti, hogy az Isten 

vereséget szenvedett, 

hanem az elsősorban a te 

vereségedről beszél. Te 

vagy az, aki veszítettél. 

Istent nem lehet 

legyőzni, a sátánnak sem 

sikerült sohasem. Ő 

rajtad keresztül, a te tőrbecsalásoddal szeretné 

legyőzni az Urat. Ezért harcol az Úr érted és értem, 

mert nem akar senkit sem elveszíteni. 

 

Isten különös kapcsolatot létesített az emberrel 

akkor, amikor megteremtette, mert csak neki lehelt az 

orrába élő lelket. Ezzel a gesztussal –  ha lehet ezt a 

kifejezést használni – egyszer s mindenkorra magához 

akarta kapcsolni az embert. Ez egy különleges 

viszony, nem a mi szabadságunknak a korlátozása, 

sokkal inkább annak az érzésnek a megerősítése, hogy 

mi Hozzá tartozunk, az Ő tulajdonai vagyunk. Milyen 

sokszor próbáljuk ezt a kapcsolatot felrúgni, amikor 

azt gondoljuk, hogy ez a viszony a szabadságunkban 

korlátoz, mert Isten erőszakkal magához láncol? De 

ne feledd, Ádámot is elengedte, ha magához láncolta 

volna, ha nem adott volna neki szabadságot, akkor 

nem történhetett volna meg a bűnbeesés, s nem lett 

volna ennek az egésznek a következménye a halál. 

Ma is az a nagy kérdés, hogy mi jobb neked? Ha 

kitéped magad az Ő karjának öleléséből, mert úgy 

érzed megfojt a szeretete, és engedsz a külső 

csábításnak vagy pediglen hallgatsz szavára? Az ige 

szavaival élve: engedelmeskedsz az Úrnak vagy 

ellenállsz az Ő akaratának? 

 

Egyetlen ember sem erős a sátánnal szemben. 

És balga az az ember, aki nem számol a sátán létével 

és erejével. Egyetlen fegyverünk ma is csak az lehet, 

ami a Jézusé is volt: engedelmes gyermeke lenni az 

Atyának, ami képessé tesz arra téged, hogy ellenállj 

neki ugyannyira, hogy elfusson tőled. 

 

Az a hadvezér, aki lebecsüli az ellenséget, 

elveszett. Hogyan győzheted le naponta a te 

ellenségedet? Csak egy módja van. Ha közeledsz az 

Úrhoz! Sokunk életében már ideje lenne ennek. Szólj 

gyermekeidnek és figyelmeztesd őket, míg el nem 

vesznek a teljes 

elidegenedés mezsgyéjén. 

Ne feledd! 

Krisztus sem becsülte le a 

sátánt, komolyan vette a 

hatalmát, s megmutatta 

nekünk, hogy legyőzhető, 

s ha Isten közelében 

maradunk, a gonosz elfut 

tőlünk. Azt sem szabad 

szem elől tévesztenünk, 

hogy bár Jézus legyőzte a 

sátánt, de az még nem 

tette le a fegyvert. 

Vadászik rád és rám, hogy elnyeljen, tőrbe csaljon, 

elveszítsen, ellehetetlenítsen, megtörjön, elrabolja a 

hitemet, elidegenítsen az egyetlen Úrtól. Légy résen 

és ne engedj a gonosznak. 

 

A keresztyén embernek mindig szabad 

bejárása van az Istenhez Jézus Krisztus által. 

Valahányszor úgy érzed veszélyben vagy, kiálts 

Őhozzá. Ha hittel teszed és közeledni fogsz Hozzá, ha 

visszatérsz az elcsatangolás után, akkor életet nyersz. 

Rajtad áll, hogy miként döntesz és a te gyermekeiden. 

A tékozló fiú a távolságot, ami elválasztotta őt 

Istentől, csak a moslékos vályúnál mérte fel igazán. 

Muszáj neked is ilyen mélyre jutnod, hogy felmérd a 

távolságot? Közeledjetek Istenhez, és Ő közeledni fog 

hozzátok. 

 

 Nt. Pataki Levente,  

Kalotaszegi Egyházmegye 

 

 

 



                                     

 

 

  

Elmúlt istentiszteletünk alkalmából négy fiatal 

tett vallást hitéről, s élt először az úrvacsora 

sákramentumával. Ezek a fiatalok immáron 

gyülekezetünk teljes jogú, úrvacsorával élő tagjai. 

Adja Isten, hogy életükben mindig érezzék az Úr 

jelenlétét, s hogy gyülekezetünknek úgy maradjanak 

tagjai, hogy ők is érezzék, tudják: ez a gyülekezet az, 

ahol mindig otthon vannak. Sajnos gyakran 

megtörténik, hogy a gyülekezet fiataljai többé nem 

járnak a templomba. Van a magyar nyelvben egy erre 

vonatkozó kifejezés: lekonfirmált. Sok fiatal, de a 

családok is úgy érzik, ha megvolt a konfirmáció, 

akkor kész vagyunk az egyházi feladatokkal. Kész, 

vége, kipipálva. Jó lenne, ha a fiatalok éreznék, 

mindegyikük továbbra is fontos alkotóeleme, 

alkotórésze a gyülekezetnek. Nálunk volt egy jó 

példa, jó törekvés a fiatal, frissen konfirmált tagok 

további bevonására: amikor éppen nem volt vasárnapi 

iskolai vezetőnk, a frissen konfirmált fiatalok vezették 

a vasárnapi iskola foglalkozásait. Ez jól működött, 

hiszen a gyermekek örömmel vették, hogy fiatalok 

foglalkoztak velük, s a friss konfirmáltak is érezték, 

szükség van rájuk.  

A trentoni gyülekezet fiataljai, az ifjúsági csoport, 

sikeresen megőrizte a közösséget. Minden évben 

missziói útra mennek, sokszor Magyarországra, de 

más országokba is, sőt, egyszer Virginia délnyugati, 

szegény részeibe is eljutottak. Tavaly épp 

Magyarországon voltak, s mit tesz az Úr, Nt. Petró 

László vámospércsi gyülekezetében segédkeztek a 

parókia felújításában. A fényképeken Laci és Edina 

mosolyogtak ránk, s a sok fiatal, akik amerikai 

születésűek, de nagy örömmel és szeretettel mentek 

Magyarországra.  

Milyen öröm lenne, ha a mi fiataljaink is 

együtt tudnának maradni, s közben megtalálnák 

azokat a forrásokat, lehetőségeket, ahol Isten 

szolgálatában is erősíthetnék közösségüket.  

Imádkozzunk azért, hogy Isten megadja 

nekünk a lehetőséget a fiatalok megtartására, azért, 

hogy ők is megtalálják helyüket a gyülekezetben, s 

hogy mindez az Ő dicsőségére történhessen. 

 

  Mayer Judit 

 

Konfirmáció után 
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HIRDETÉSEK 
Következő alkalmaink: 

 

2017. augusztus 27, istentisztelet.  

2017. szeptember  24, istentisztelet 

 

Elmúlt istentiszteletünkön 62-en 

vettünk részt.  

 

Ma a  virágadományokat Bagdy 

Zoltán és családja hozták, az 

édesanya és édesapa, Bagdy Erzsébet 

és László emlékére. A másik virágot 

a Boone család hozta, mivel egy 

időre elköszönnek a gyülekezettől. A 

gyermekek tanulmányaikat Magyar-

országon folytatják, ezért a családot 

majd ritkábban láthatjuk. Isten 

áldását kivánjuk otthoni életetekre is. 

 

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 ételek-

kel, italokkal járulnak hozzá. Ne 

feledkezzünk meg a szeretet-kosárról 

sem, valamint a virágokról 

templomunk díszítésére.  

 

Szeretném megköszönni a testvé-

reknek a részvétnyilvánításokat, 

telefonon, képeslapon, személyesen 

és imádságban hordozva. Édes-

anyámat június 23.-án kisértük utolsó 

földi útjára. Különösen megható volt, 

hogy Nt. Csomós János és Nt. 

Czeglédi Pál és Ági is eljöttek, hogy 

gyászunkban osztozzanak. 
  

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 

 

Augusztus 20.-án ismét ünnepi zarándoklat lesz, a Washingtoni 

Katolikus Közösség, a Marymount Egyetem és számos más, helyi 

magyar szervezet támogatásával. A zarándoklat idén a Bazilikából 

indul. Reggel 8 órakor Dr. Ujházi Lóránd atya mond áldást, majd 

kezdi meg a zarándoklatot. A zarándoklat a Marymount Egyetemre 

tart, s ott celebrál misét szintén Dr. Ujházi Lóránd atya délután 1 

órakor. A misét követően 2.30-kor piknik lesz. 

 

Az elmúlt héten Ligonierban voltunk, a Református Ifjúsági Táborban. 

Isten gazdagon megáldott bennünket, kicsinyek és nagyok 

megtapasztalhattuk az Ő jóságát és áldásait. Köszönjük gyülekezetünk 

támogatását. 

 

In English, please.... 

 

The second St. Stephen of Hungary Pilgrimage will take place on 

August 20. This year the starting point is the Basilica of The 

Immaculate Conception and the pilgrimage ends at Marymount 

University. The pilgrimage will be opened by Father Dr. Lorand 

Ujhazi who will also celebrate mass at Marymount at 2.00 pm. 

 

This past week we were at Church Camp in Ligonier, PA. God blessed 

our gathering richly; Youth Campers, Junior Campers and Counselors 

had a wonderful week learning about His truth. We thank our 

congregation for supporting this wonderful cause. 
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