
                                     

 

 

  

EGYHÁZILÁTOGATÓ 

Amikor János a megtérésről és a bűnök 

bocsánatáról prédikált a Jordán folyónál s keresztelt, 

Jézus ment hozzá, hogy János megkeresztelje őt. 

Amint János megpillantotta Jézust, így szólt: íme, az 

Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ezekben a 

szavakban összesűrítve találjuk Jézus küldetésének az 

értelmét. Ezen szavak által lesz talán valami 

sejtelmünk arról, mit jelent Jézus születése, halála és 

feltámadása. Hiszen ha csak egy nagyszerű tanítót, az 

írások alapos ismerőjét vagy csodatévő rabbit látunk 

Jézusban, akkor elveszett számunkra az ő életének és 

halálának lényege. Mert az valóban 

összefoglalható ebben a néhány 

szóban: aki elveszi a világ bűneit.  

Isten Báránya: ez a kifejezés 

akkor száz meg száz húrt zendített 

meg minden zsidó hívő lelkében. 

Eszükbe juttatta Ábrahámnak 

Morija hegyi áldozatát, a 

páskabárány szereztetését, amit az 

Egyiptomból való szabadulás 

jelképéül ismételtek minden reggel, 

minden este a templom oltárán, a 

vérrel behintett ajtófélfa oltalmazó 

csodáját, ezer év véres áldozatainak 

beidegzését, Ézsaiás titokzatos, 

megrendítő énekét a megáldozott 

bárányról, akire az Úr mindnyájunk vétkét 

reávetette,aki nem nyitotta meg száját az Őt nyírók 

előtt, a nagy engesztelési nap áhítatos ünnepét, 

amikor az ótestamentumi főpap rátette kezét egy 

bárányra, megvallván fölötte a nép bűneit, mintegy 

rárakva az állatra az emberek minden bűnét, azután 

kiküldték azt a pusztába, hogy vigye el magán a 

bárány a megvallott bűnök tömegét a kietlenbe, a 

pusztába. Mindez az emlék ott zsongott a sokaság 

lelkében, amikor János elkiáltotta: Ímé, az Istennek 

ama Báránya! Íme, itt van az a tökéletes áldozat, 

Aki valóságosan is véghezviszi azt, amit az 

ószövetségi törvényben rendelt áldozatok csak 

jelként vittek véghez, mert nem tudtak egyszer s 

mindenkorra teljesíteni. 

Jézus születésével új időszámítás kezdődik. 

Jézus, az Isten Fia, a nem emberi akaratból született. 

Az evangélium egy helyen sarokkőnek nevezi. Ez a 

sarokkő megakasztotta a világ, az elmúlás rendjét. 

Megállította ezt a reménytelenül forgó sorskereket, 

amelyet mindannyian görgetünk. Fogantatása, 

születése, élete, halála valósággá teszi az Isten 

szeretetének rendjét. Ez a kegyelem, a megváltás 

rendje. Ez a rend gyógyít. Ez a rend 

veszi el a világ bűneit. Nem a 

bárány, amelyet kikergettek a 

pusztába, nem az égőáldozat, nem 

az egekbe rebegett ima, hanem 

Jézus Krisztus. Az a Jézus Krisztus, 

akiben Keresztelő János felismerte a 

Bárányt. Akiről most ebben a böjti 

időszakban ezt az egyet szeretnénk 

mi is felismerni: Ő az, Aki elveszi a 

világ bűneit. Ő az, aki elveszi az én 

bűneimet is.  

A böjti időszak kiváló ideje 

a megüresedésnek, a meg-

tisztulásnak. Kitűnő alkalom arra is, 

hogy ráébredjünk: a Bárány nélkül 

nincs életünk, a Bárány áldozata nélkül nincs 

kapcsolatunk az Atyával. Persze, nem elegendő, hogy 

ezt a megállapítást megtesszük, de szükséges az is, 

hogy az Isten közeledésére választ adjunk. Mint 

ahogyan Keresztelő Jánoshoz, hozzánk is Jézus jön. 

Nem mi lépünk felé, hanem ő jön hozzánk, ő teszi 

meg az első lépést. Az Atya megbocsátásának 

következménye ez: a Fiú Isten lép felénk, lép 

hozzánk. Mi lesz a válaszunk? Mi is lépünk-e felé? 

Elfogadjuk, befogadjuk-e a Bárányt, aki elvette, s 

elveszi a mi bűneinket?  

Mayer Judit 

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

" Íme, az Isten Báránya.” (Jn 1,29) 
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„Ezt mondja az ÚRisten, aki az eget teremtette és 

kiterítette, szilárddá tette a földet, és abból 

növényeket sarjaszt, leheletet ad a rajta lakó népnek, 

és lelket a rajta járóknak: Én, az ÚR, elhívtalak az 

igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned 

ajándékozom meg szövetségemmel népemet, 

világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok 

szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból 

a sötétben ülőket! Én vagyok az ÚR, ez a nevem, nem 

adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a 

bálványoknak.” (Ézs 42, 5-8) 

 Amikor az Istennek adott dicsőségről 

gondolkodunk, akkor első lépésként teljesen el kell 

felejtsük a földi kapcsolatrendszerek logikáját. Sokan 

úgy vélik, hogy az Istennek szerzett dicsőség, olyan 

kötelessége az embernek, mint az uralkodónak szánt 

adó megfizetése. Isten például Ézsaiás igéin keresztül 

is, azt hirdeti, hogy a dicsőségét nem adja másnak és 

nem osztozik rajta, mert az egyedül őt illeti meg. 

Amíg a földi uraknak adóval, 

földi javakkal tartozunk, az 

Istennel szemben egészen más 

kötelezettségeink vannak. 

Jézus szavait idézve „Adjátok 

meg a császárnak, ami a 

császáré, és az Istennek, ami 

az Istené!” (Mt 22,21).  

 Következő lépésként 

lássuk meg, hogy a 

mindenség Ura az, aki 

bennünket megszólít, aki 

bemutatkozik számunkra. Ő 

nem egyszerűen megszerezte, 

hanem a semmiből megteremtette, szilárddá tette a 

födet és létrehozott mindent, ami rajta van. A mennyei 

Úr pedig valóban a teremtés koronájaként, ide 

helyezett bennünket az ő uralmába és a legfontosabb 

feladattal bízott meg minket: hogy dicsőséget 

szerezzünk neki. Ez viszont már egyáltalán nem a juss 

követelése, hanem valami egészen más: a szeretetre 

épülő kapcsolat rendszer megélése. Jézus arra buzdítja 

a tanítványokat, hogy szólítsák az Úristent mennyei 

Atyának. Pontosan ez a szülő és gyermek közti 

szeretetből értjük meg az Istennek szerzett dicsőség 

fogalmát. Gyermekként leírhatatlanul boldoggá tesz 

bennünket, ha a szüleink büszkék ránk. Szülőként 

pedig kimondhatatlan örömmel és büszkeséggel tölt el 

bennünket az, ha látjuk milyen tehetséges, ügyes a 

gyermekünk. Persze büszkévé tehetünk másokat is, 

vagy büszkék lehetünk másokra is, de igaz a 

mondás: Minden szülő a saját gyermekére a 

legbüszkébb. Őt én neveltem és tanítottam, én fogtam 

a kezét, azért vagyok rá a legbüszkébb. Ugyanígy a 

másik részről is: tudom, hogy Ő indított útnak az 

életbe, ő gondoskodott rólam, neki vagyok hálás 

mindenért, és neki szerzek örömöt azzal, hogy 

megmutathatom mi a gyümölcse az ő 

gondoskodásának. Amíg sokszor ez a szeretet nem 

tökéletesen, vagy hiányosan jelenik meg az emberek 

között itt a földön, a mennyei Atyánkkal tökéletesen 

megélhetjük ezt a szeretet kapcsolatot. Isten büszke 

akar lenni ránk. Azt szeretné látni, hogy szeretett 

gyermekei hogyan élnek az Őáltala megteremtett 

lehetőségekkel. A gyermekeitől pedig egyszerűen 

annyit vár el, hogy sose felejtsék el, hogy kinek 

köszönhetik mindazt, amit elértek. A hálánk és a 

köszönetünk kifejezésével, dicsőséget szerzünk a 

mennyei Atyánknak, ami nem követelmény, hanem 

magától értetődő természetes dolog. „Én vagyok az 

ÚR, ez a nevem, nem 

adom dicsőségemet 

másnak, sem dicséretemet 

a bálványoknak.” (Ézs 42, 

8) Isten elvárja tőlünk, 

hogy dicsőséget 

szerezzünk neki és ne 

másnak, hanem egyedül 

neki legyünk hálásak. Ez 

viszont közel sem azt 

jelenti, hogy Ő akarja 

learatni a babért. Sokkal 

inkább arról szól, hogy el 

kell ismerjük, Isten 

segítsége nélkül semmit nem tudnánk elérni, sehova 

nem jutna az életünk. Ahol vagyunk, amivé váltunk, 

amit elértünk az mind azért volt lehetséges, mert az 

Úristen a mi mennyei Atyánk, aki nemcsak 

megteremtett, de feladattal is megbízott bennünket. 

Ez a feladat pedig az, hogy az Istennel való 

közösségben éljünk és ennek a szövetségnek a 

világosságát hirdessünk a nemzeteknek. Ez a 

gyakorlatban alkalmazva azt jelenti, hogy bármilyen 

feladatot végzünk, akármerre halad az életünk sosem 

felejtjük el, hogy nem vagyunk egyedül. Nem kell 

rettegnünk, hogy nem lesz elég erőnk, vagy 

tehetségünk megtenni a ránk bízottakat. Isten nem 

csak feladattal bízott meg, hanem tehetséggel és 

erővel is megáldott minket, hogy mindenre legyen 

erőnk Őbenne, hogy általa boldoguljunk. Dicsőséget 

adni Istennek mindezért nem kötelesség, hanem 

Soli Deo Gloria – Egyedül Istené a Dicsősség 



                                     

 

 

  

az ő Atyai gondviselő szeretetének az elfogadása. Az 

Isteni gondviselés elismerésének hiánya viszont a 

beképzeltség és hálátlanság gőgössége. 

 Milyen gyakori, amikor elkezdjük a saját 

vállunkat veregetve elkényelmesedni az elért 

sikereinkben, felépített életünkben, megszerzett 

kincsekben és elfeledkezünk arról, hogy mindezért 

kinek tartozunk hálával. Egyáltalán nem arról van szó, 

hogy nem örülhetünk mindezeknek és nem örülhetünk 

a magunk tehetségének, vagy azok gyümölcseinek. A 

gond ott kezdődik, ha elfeledkezünk a Gondviselőről, 

aki mindezt megteremtette és lehetővé tette.  

 Ennek az elvnek a legékesebb példáját mutatta 

meg számunkra a valaha élt leghatalmasabb 

zeneszerző Johann Sebastian Bach. Elképesztő 

életművében az Isten dicsőségének szentelt élet 

gazdagságát fedezhetjük fel. Mielőtt az első 

hangjegyet papírra vetette volna, mindig két betű 

került legelőször a papírra: „J J”. Ez a latin „Jesu 

Juva” – „Jézus segíts” ima volt Bach legelső lépése 

mielőtt munkához látott. Alázatosan segítségül hívta 

Jézust. Mikor pedig már elkészült a darab az aláírása 

után három betű S.D.G, 

vagy a teljes latin 

mondat: Soli Deo Gloria 

szerepelt. Egyedül Istené 

a Dicsőség. Ahogy ő 

fogalmazott saját 

műveivel kapcsolatban: 

„Én lejátszom a 

hangjegyeket, ahogy le 

vannak írva, de Isten az, 

aki a zenét alkotja.” Számára a zeneszerzés azt 

jelentette, hogy ő is részévé vált a teremtésnek. Persze 

ez csak halvány utánzata volt Isten teremtő erejének, 

de mégis csodálatra késztet mindenkit, aki meghalja 

Bach bármelyik alkotását. Isten elképesztő tehetséggel 

áldotta meg, ami már egészen fiatalon 

megmutatkozott. Számára minden zeneműnek a célja 

és legvégső értelme az volt, hogy Istennek dicsősséget 

szerezzen. Bach életében valóban nem is szerzett 

dicsőséget senki másnak, még saját magának sem. 

Amikor 1750-ben meghalt, néhányan ugyan 

elismerték zseniális tehetségét, sokan viszont 

elavultnak vélték a zenéjét. Műveinek világhírű 

ismeretsége csak közel nyolcvan évvel halála után 

1829-ben kezdődött el, amikor Felix Mendelssohn 

rátalált a Bach - Máté passiójának egy másolatára. 

Isten nem engedte, hogy az Ő dicsőségére épített 

katedrális feledésbe merüljön, még akkor sem, ha a 

szerző életében csak a kevesen gyönyörködhettek 

benne. Nem túlzó megállapítás ebből azt a 

következtetést levonni, hogy Bach célja egyáltalán 

nem az volt, hogy önmagának bármilyen dicsőséget 

szerezzen, hiszen egyedül Istené minden dicsőség. A 

jeltelen sírban nyugvó protestáns zeneszerző alkotásai 

viszont örökké arról tesznek bizonyságot, hogy Bach 

sosem feledkezett el a hálaadásról, a megteremtő és 

tehetséget, lehetőséget adó Isten dicsőítéséről. 

 Reformátor őseink ezt a Soli Deo Goria elvét 

tartották a legfontosabbnak. Hitvallásunkban így 

fogalmazták meg, hogy az ember legfontosabb 

feladata ezen a földön, hogy „teremtő Istenét igazán 

megismerje, szívből szeresse, vele örökké boldogan 

éljen, őt dicsérje és magasztalja.” (Heidelberi Káté 6. 

kérdés-felelete). Isten dicsőítése a legfőbb jó és mint 

ilyen az ember teremtésének célja. Azért alkotott 

minket Isten, hogy Őt dicsőítsük, hogy mi 

visszatükrözzük az Ő dicsősségét, és hogy az Ő 

dicsőségét hirdessük a nemzeteknek. Isten 

megszabadította az övéit, azzal, hogy legyőzött 

minden ellenséget. Az üdvösség egyedül kegyelemből 

(Sola Gratia), egyedül hit álltál (Sola Fide), egyedül 

Krisztus érdeméért (Solus Christus) lehet a miénk. 

Minderről mi egyedül a 

Szentírásból szerezhetünk 

tudomást (Sola Scriptura), 

nem lehet más alapja a mi 

Istenbe vetett hitünknek. 

Ezekért és mindenért 

egyedül Istent illeti a 

dicsőség (Soli Deo 

Gloria) 

 Kálvin János és a 

többi reformátor nagy hangsúlyt fektetett az Isten 

tiszteletének a tisztaságára. A legalapvetőbb emberi 

bűn a mennyei Atya elutasítása (Róm 1,18-32). 

Annak a megtagadása, hogy az ember tisztelje Őt, 

mint Istenét és megköszönjön Neki mindent, amit 

kapott. Ahelyett hogy Isten előtt hajtana térdet, sok 

ember istenségeket bálványokat gyárt magának. Van 

ki a természetet, a füvet a fákat dicsőíti. Mások az 

emberi értelmet emelik az Isten kinyilatkoztatásának 

helyére. A tiszta észben, az emberi erőben és 

hatalomban bíznak. Viszont minden alkalommal, 

amikor Isten helyére állítunk valami mást, akár saját 

magunkat is, akkor arra kényszerítjük a 

Szentháromság Istent, hogy ossza meg az Ő 

dicsőségét másokkal. A teremtés részeként nekünk az 

a feladatunk, hogy egész létünkkel őt dicsőítsük. Isten 

az egyedüli szabadító, gondoskodó és megtartó Úr. 

Nem szabad, hogy mást dicsőítsen a teremtményeinek 

az élete, mert egyedül csak Istené a dicsőség. 

Csomós János 
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Orgonajáték  

Apostoli köszöntés 
Fennálló ének 65: 1. A Sionnak hegyén…  
Lekció I. Korintus 12: 12-31 

Gyereksarok  
Nagyének   165: 1-3 Itt van Isten köztünk... 
Prófétai ima 

Közének  165: 6. Jöjj és lakozz bennem... 
Textus I. Korintus 12: 26-27 

Igehirdetés Kik is vagyunk mi?  
Pásztori ima 
Úri imádság   

Hirdetések 
Záróének 90: 1,9 Tebenned bíztunk 

Gyülekezeti Közgyűlés 
A tavalyi közgyűlés jegyzőkönyvének elfogadása 
Lelkipásztorok beszámolója 

Nt. Mayer Judit – Nt. Csomós János 
Főgondnok beszámolója  - Bagdy Zoltán 
Pénztáros beszámolója – Fedor Silvia 

Szabad Fórum 
Magyar Himnusz Isten áldd meg a Magyart 

Áldás 
Orgona játék 

 

 
 

HIRDETÉSEK 
 

Következő alkalmaink: 

 

2017 április 9, Virágvasárnap, 

közös istentisztelet a Francia 

gyülekezettel  

2017 április 14, Nagypéntek, áhítat 

2017 április 16, Húsvét, 

istentisztelet 

2017 május 21, istentisztelet. 

Figyelem, ez nem a hó negyedik 

vasárnapja, hanem a harmadik! 

 

Elmúlt istentiszteletünkön 55-en 

vettünk részt.  

 

Egyházmegyei közgyűlésünk 

május 6.-án lesz Cartereten. Ha 

valaki szeretné gyülekezetünket 

képviselni ezen az alkalmon, 

jelentkezzen a lelkészeknél. 

 

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.  

 

Ismét megrendezésre kerül a 

magyar bál, a szokásos helyszínen. 

A dátum: május 19, péntek este. 

Fedor Erikához fordulhatunk 

további kérdésekkel. 
 

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 

Amint már említettük, a Reformáció 500 éves évfordulója megünnep-

lésének szellemében szeretnénk egy gyülekezeti kiadványt össze-

állítani. Kérjük, hogy tagjaink hozzanak egy fényképet magukról, 

családjukról, s néhány sorban ismertessék magukat.   

Segítséget keresünk a vasárnapi iskola vezetéséhez. Aki ezt a 

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

 

In English, please..... 

 

Our congregation is seeking a Sunday School teacher. Should you be 

interested in serving our church in such capacity please contact Rev. 

Judit Mayer. 

In the spirit of celebrating the 500th anniversary of the Reformation we 

would like to compile a publication introducing our church members. 

Please bring a photo and a short description of you and your family. 

The Eastern Classis Annual Meeting is going to be held in Carteret, NJ 

on the 6th of May. Should you feel the urge to represent our 

congregation please contact the ministers. 

 

We had 55 people attend our February Worship Service.  

 

mailto:mayerjudit@verizon.net

