
                                     

 

 

  

EGYHÁZILÁTOGATÓ 

 

Nehéz elképzelni, hogyan lesz egy Prédikátor 

könyvéből vett ige alapján nemzeti ünnepi érzésünk, 

mely méltó emelkedettséget biztosít az államalapításra 

való megemlékezéshez, első királyunkra való 

megemlékezéshez, vagy épp a több mint ezer éves 

államiság megünnepléséhez. Könnyebb lenne egy 

zsoltáridézet alapján 

beszélnünk Isten népet 

megtartó gondviselő 

kegyelméről, így 

végiggondolva népünk 

„vérzivataros évszázadait” és 

azt, hogy még létezünk. 

A Prédikátor azt 

tanácsolja, hogy jobb 

engedelmeskedni a királynak, 

hogy nem lehet, nem szabad elmenekülni előle. Azért 

tanácsolja ezt, mert egy királynak hatalma van 

megtenni, amit akar, és meg is teszi, amit akar. Jobb 

tehát engedelmeskedni, hogy ne legyen nagyobb baj, 

hogy elkerülhessük a veszedelmet. Ebben a képben a 

király nem valami szent ember, nem a nép javára 

tekintő, azt szolgáló méltóság, hanem egyszerűen 

szólva egy despota, egy olyan hatalmasság, akinek 

senki nem szabhat korlátot, aki figyelmen kívül 

hagyhatja még a törvényeket is, aki még az ember 

élete fölött is rendelkezik.  

A Prédikátor látja a valóságot, a társadalmi 

igazságtalanságot, a hatalommal való visszaélést. 

Mint király és bölcs írja ezt a könyv elején történő 

bemutatkozása szerint, és mintha annak 

következménye lenne ez az állapot, hogy az ő 

erőfeszítése is mind hiábavaló.  

Azt mondja, hogy az emberi élet ilyen is és 

olyan is. Van benne sírás és nevetés. Öröm és bánat. 

Születés és halál. Építés és rombolás. Ölés és 

gyógyítás. A földi életben, a 3. fejezet felsorolásában 

is jelen van az Örökkévaló munkája, de az ember nem 

ismeri fel belőlük Istent, nem érti meg valójában Isten 

tervét. Ráadásul Isten távol van, hatalmas, félelmetes, 

hogyan lehetne segítségül, hogyan szólalhatna meg 

Őelőtte az ember, hogy annak értelme legyen, hogy az 

ne forduljon vissza önmaga 

ellen? Hogyan lehet nem 

beleroppanni abba a 

gondolatba, hogy mennyire 

messze van az, amit bűnös és 

borzasztó világunkban 

megtapasztalunk, mint amit 

hiszünk Isten 

gondviseléséről. 

Mindannyian ismerjük, 

esetenként el is suttogjuk vagy ordítjuk a kérdést: hol 

van ilyenkor Isten? Miért nem cselekszik? Miért 

hagyja?  

A valóságban születik a valóságos 

örömüzenet. A Prédikátor szavai egy pozitív 

megállapítással kezdődnek: megvilágosodik az arca a 

bölcs embernek. Az a bölcsesség ez, mely 

elválaszthatatlan az istenfélelemtől, sőt abból fakad. 

Mert az istenfélelem az, ami nem enged messzire 

sodródnunk Istentől azért, mert nem értjük a dolgokat. 

Az istenfélelem az, ami feloldja a tapasztalat és a hit 

tartalma közti különbséget. A bölcsességből fakad, 

hogy az ember mégsem a királytól fél, hanem Istenre 

tekint. Isten ítélő kezében helyére kerülnek a dolgok. 

A királyt éppúgy megítéli, mint azt, aki a királyi 

hatalom alatt él. A bölcsesség és az istenfélelem az, 

ami segít a jövőből nézni a jelent. Abból a jövőből, 

melynek földi részéről nem tudunk semmit. Mert nem 

tudjuk, holnap mi lesz, mi fog történni jövőre  

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

“Kicsoda elég bölcs, és ki tudja megmagyarázni a dolgokat? A bölcsesség derűssé teszi az ember arcát, és kemény arcvonásai 
megenyhülnek. Szerintem a király parancsát meg kell tartani, már csak az Istenre tett eskü miatt is. Ne hagyd el őt 

elhamarkodottan, ne állj rá semmi rosszra, mert mindent meg tud tenni, amit akar! Mert a király szava hatalmas, és ki 

mondhatná neki: Mit művelsz? Aki a parancsot megtartja, nem ismeri meg a veszedelmet, mert a bölcs ember tudja, hogy eljön az 
ítélet ideje. Prédikátor könyve 8, 1-5 
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Mohács Saga – Második fejezet 

 Kedves Testvérek! 

A „Mohács Saga” folytatásával jelentkezünk. 

Nehéz elhinni, de már hetedik hete mohácsi lakosok 

vagyunk. A berendezkedés nagyjából sikerült, s 

Istennek hála, a hajópostán feladott csomagok első 

fele hiánytalanul megérkezett. Ez azért is jó, mert a 

kerékpárjaink igy már itt vannak, ami a gyerekek 

közlekedését nagyon megkönnyítik. Itt a városban 

ugyanis bárhová mennek, a jól kiépített bicikli 

utaknak köszönhetően mindenhová biztonságban 

eljuthatnak.  

Hol is kezdjem? Zsófi szerencsésen 

megérkezett a szlovákiai őrsvezető-képző, Lili pedig a 

nagykállói Téka népművészeti táborból. Nt. Repelik 

Gábor és Eszter voltak Lili segítői, akik Istennek hála, 

jól vannak és készülnek a nagykállói parókiát belakni.  

A mohácsi programok olyan változatosak, 

hogy sajnos csak töredékét tudjuk megnézni, 

meglátogatni. A kölkedi (Mohács társegyháza) 

református konferencia telepen nagyon jó volt az 

asszonykonferencián szolgálni. Rövid bevezetőm után 

élénk csoportbeszélgetést tartottunk, a megtérés 

témájában. Az elmúlt két hétben ugyanitt gyermek, 

illetve ifjúsági zenei tábor volt, s mindkét tábor 

zárásaként a kölkedi és a mohácsi gyülekezetek zenés 

istentiszteleten láthatták, hallhatták, hogy mennyi 

fiatal, tehetséges gyermek műveli magas szinten a 

muzsikálást, s ezen belül is Istent dicsőitő hangszeres 

és kórusműveket élvezhettük.  

A környező falvak is lépést tartanak a széles 

program kínálattal. Az egyik kis falu, Nagynyárád, 

kékfestő-fesztivált rendezett, ahol csodaszép sváb 

viseleteket lehetett látni, hagyományos módszerrel 

készült kékfestő anyagot és készterméket venni. Nagy 

örömömre a helyi, híres kékfestő műhelyben 

vagy tíz év múlva. De az a jövő ez, mely Istené, Isten 

ítéletéé, amelynek megvan az ideje, bizonyossága, és 

ami meghaladja a földi tér határait. Ahhoz az Istenhez 

tartozik, aki a történelemnek is Ura, és a történelem 

fölötti Úr. Akié valóban a hatalom és az erő. Nem 

eltagadni kell tehát a valóságot, nem átszínezni, hanem 

szembenézni vele, mégpedig ebből a jövőből tekintve 

rá. Ezért lehet valóságos az örömhír. És azért örömhír, 

mert valóságos. Mi Krisztus után élő keresztyének már 

tudjuk, hogy éppen a hiábavaló létünktől váltattunk 

meg. Mi már tudjuk, hogy Krisztusra tekintve 

kapcsolódhatunk boldog bizalommal a jövőhöz, 

Krisztusra tekintve tudunk megfelelő módon tekinteni 

a sok szempontból hiábavaló, igazságtalan jelenre.  

Magyar népünk történelmének is van ilyen 

tanulsága. Visszatekintésünk, államiságunk 

alapításának vagy nagy korszakainak felidézése is ebbe 

az irányba segít bennünket. Az mindig különös dolog, 

ha a király tudatában van Isten hatalmának, és aszerint 

igyekszik kormányozni a népet: igazgatni, oltalmazni, 

vezetni. Ennek különössége és hálaadásra késztető 

volta nyilvánvaló, ha meggondoljuk, hogy az 

államalapítás hogyan kötődik össze a keresztyénség 

felvételével, az egyházszervezés munkájával.  

 

Ugyanakkor azt is látjuk, hogy sok olyan idő 

volt, amikor idegen király uralkodott, vagy éppen 

idegen hatalmak megszállva tartottak teljes 

országrészeket, vagy akár a teljes országot. A mi 

korunkból már látjuk ezek eredményeit, amit az 

akkor élők még nem láthattak. Nekik kapaszkodójuk 

ugyanaz lehetett, ami nekünk: létezik az ítélet ideje, 

és mindent Isten ítél majd meg.  

Érdemes tehát Isten gondviselő megtartására 

emlékezni, hálát adni a megtartatásért és 

megmaradásért, miközben azért a bölcsességért 

imádkozunk, mely megvilágosítja az ember arcát, és 

a valódi megértéshez vezet: Isten az Úr. Érdemes az 

elöljárókért imádkozni, hogy istenfélők legyenek ők 

is, akik velünk együtt tudatában vannak az isteni 

megítéltetésnek. Érdemes egyházunkért imádkozni, 

hogy a bölcsesség látásával szemlélhessük a jelent, 

hogy az eljövendő ítéletidő szempontjából láthassuk 

és érthessük, hogy mi történik, és hogyan 

viszonyulnak az események Isten nagy tervéhez. Így 

nem kell a földi hatalmasságoktól félni, mert az 

istenfélelem mindent felülír, és mert tudjuk: sem 

hatalmak sem fejedelemségek nem választhatnak el 

Isten kegyelmétől és szeretetétől, melyet Jézus 

Krisztusban adott nekünk. 
Barnóczki Anita írását szerkesztette: Csomós János 



                                     

 

 

  

tovább él a mesterség. Sárdi János kékfestőmester 

régi, szép mintáit fia és unokája keze nyomán tovább 

élvezhetjük. Már a mi konyhánkban is új függöny 

van… 

A múlt számban írtam a halászléfőző 

versenyről. Két hete viszont a helyi sokácok tartottak 

babfőző versenyt. A sokac babot cserépedényben 

főzik, az edényt csak egy oldalról szokás fűteni, 

természetesen nyílt tűzön, s a babot jó sok füstölt 

hússal illik ízesítni. Ez az étel nem izgatott bennünket 

túlságosan, de az októberi, gerezsdlaki gőzgombóc 

fesztivált lehet, hogy szívesebben látogatjuk majd 

meg.    

A kulináris élvezetek mellett a város a vízi 

sportok kedvelőinek is számos lehetőséget nyújt. A 

Dunán Bébyke is kipróbálhatta a versenykajakok 

megülésének nehézségeit. Csak 6 másodpercig kellett 

a kajakban ülni, ami nem tűnik nagydolognak, de 

néhány videófelvétel tanúskodik arról, hogy a vizet 

hasitani a keskeny kajakokban csak a profik tudják…. 

Pedig a nyeremény egy kiló csokoládé és cukorka 

volt, ami gyorsan meghozta Bébyke kedvét a 

próbálkozáshoz. Sajnos – vagy inkább hála Istennek – 

csoki nélkül kellett hazajönni.  

Az augusztus huszadikai ünnepkör keretében 

rendezték meg a Mohácsi Duna Kupát, ami viszont a 

páros evezős hajók versenye. Ezt mi már csak a 

partról szemléltük. A Duna egyébként a rettenetes 

hőség és szárazság következtében olyan alacsony, 

hogy a hajóforgalmat is leállítottak. Már kétszer 

fürödtünk a folyóban, egyszer a szigeti oldalon lévő 

strandon, egyszer pedig a város oldalán lévő, ún. 

„Cigány-zátonyon”, amelyet normál körülmények 

között száraz lábbal nem lehet elérni. Most azonban 

olyan óriási homokos strand alakult ki, hogy a Karib 

tengeri szigetek is megirigyelhetnék.  

A város kulturális életének fontos eseménye az 

immár harminc évre visszatekintő Nemzetközi 

Néptáncfesztivál. Ezt nagy izgalommal vártuk, mivel 

már három éve is élvezettel néztük a négy napos 

esemény résztvevőinek előadásait. Akkor 

megállapítottuk, hogy a francia néptánc nagyon 

unalmas…. Idén a megszokott horvát, lengyel és 

termesztésen a helyi tánccsoportok mellett India, 

Írország és Görögország is képviseltették magukat. A 

mohácsi néptáncosok a városban élő három 

nemzetiség táncait adták elő, igen magas színvonalon. 

A sváb és sokác táncok mellett a pécsi Misina 

együttes gyönyörködtetett bennünket kalotaszegi fonó 

táncjátékkal. A mai napi gálán, augusztus 20.-án a 

város sétálóutcáján még egyszer megnézhettük a 

gyönyörű viseleteket, és a főtéren rövid részleteket 

láttunk a táncokból.  

Délután részt vettem a városi ünnepségen, 

ahol a polgármester a városért munkálkodókat 

tüntetett ki.  Ez az ünnepség nekem persze azért volt 

fontos és kedves, mert Lili egy kis csoporttal 

szerepelt, Szent István énekeket adtak elő. Kicsit 

hiányoltam azt a számunkra megszokott hangulatot, 

hogy a különböző szervezetek és felekezeket együtt 

ünnepelnek. 

Hogy ne csak a várost ismerjék meg, a 

gyerekekkel felkerekedtünk, hogy a rokonokkal is 

találkozzunk. Édesanyám szülőfalujában, egy Siklós 

melletti pici faluban is élnek unokatestvérek. Útba 

esett a nagyharsányi szoborpark. A kőfejtés 

következtében megcsonkult Szársomlyó hegy 

oldalába a hetvenes években érkeztek először 

szobrászok, akik alkotásaikat itt hagyták, a szabadtéri 

szoborpark első lakóiként. Amióta utoljára láttam, a 

park jócskán kibővült és gyarapodott. A hegyoldalból 

csodálatos kilátás nyílt a szépen megművelt villányi 

szőlőkre. Sajnos Magyarország a zéró tolerancia 

országa, már ami az autóvezetők alkoholfogyasztását  
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Orgonajáték  

Apostoli köszöntés 
Fennálló ének 23: 1 Az Úr énnékem…  
Lekció Ézsaiás 55, 6-13 

Gyereksarok  
Nagyének   299: 1-5 Jézus hív bár zúg, morajlik... 
Prófétai ima 

Közének  463: 1 Isten élő lelke, jöjj... 
Textus Jeremiás 1,4-10 

Igehirdetés Az Úr tesz alkalmassá a szolgálatra  
Pásztori ima 
Úri imádság   

Hirdetések 
Záróének 390: 1-4 Erős vár a mi Istenünk…. 

Magyar Himnusz Isten áldd meg a Magyart 
Áldás 
Orgona játék 

 

 
 

illeti. Pedig szívesen megkóstoltam volna a híres villányi pincék 

egyikének finom vörösborát. 

 
A gyerekek ugyan nem várják, de lassan itt is megkezdődik az 

új iskolaév, ami a lányoknak izgalommal vegyes félelmet jelent. 

Imádkozom, hogy jó tanáraik és osztálytársaik legyenek. Istennek 

hála, Bébyke osztályfőnökét már ismerjük, ő korrepetálja Krisztinát, 

egy ízig-vérig a szakmáját értő és szerető pedagógus, akit mellesleg 

még gyerekkoromból ismerek. Háromból egy már biztos, hogy jó 

kezekben van. Gimnazista nagylányaink már komolyabb 

kihívásokkal kell szembe nézzenek, de adja az Úr, hogy őket is jó 

pedagógusok tanítsák majd.  

Ennyi fért mostani beszámolónkba. Újra jelentkezünk majd 

szeptemberben, addig is: áldás, békesség! 
Mayer Judit 

HIRDETÉSEK 
Következő alkalmaink: 

 

2018. szeptember 23, istentisztelet.  

2018. október  28, istentisztelet 

2018. november  25, istentisztelet 

 

 

Mai istentiszteletünkre a  virág-

adományokat a Boone-Görög család 

hozták, Farkas Szabó Sándor, 

református lelkész nagyapa emlékére. 

Köszönjük szépen a gondoskodást, s 

kérjük, hordozzuk templomunk 

díszítésének ügyét a szívünkön. 

Kölűs Juditnál és Fedor Silviánál 

kérjük jelentkezni.  

 

"Egy este Budapesten" – az Üsztürü 

zenekar koncertje kerül 

megrendezésre 2018. szept. 7.-én, 

pénteken este 6.30-kor a Marymount 

University REINSCH Audito-

riumban. (2807 North Glebe Rd, 

Arlington, VA 22207). Jegyek: $20 a 

felnőttek, $10 a 12 év alatti gyerekek 

részére.  A részleteket illetően Seres 

Zsuzsánál lehet érdeklődni. 

Idén is szépen zajlott az immáron III. 

Szent István zarándoklat. Köszönjük 

a szervezőknek és a résztvevőknek az 

ünneplést, megemlékezést. 

 

Imádkozzunk betegeinkért, s kérjük, 

ha valaki szeretné, hogy a lelkész 

meglátogassa, jelezze ezt akár 

telefonon, akár e-mailben. 

 
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 
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