
                                     

 

 

 

 

EGYHÁZILÁTOGATÓ 

A böjti időszakban az ember elgondolkodik azon, miről 

mondjon le, mi az, ami eltávolítja Istentől. Az Istentől 

való távolságnak azonban, úgy gondolom, vannak 

mértékeit. Mi keresztyének, ha úgy is érezzük, 

időnként eltávolodunk Istentől, azért mégis össze 

vagyunk kötve egy lelki köldökzsinór által az Úrral. 

Ráadásul a távolság miattunk növekszik, hiszen Ő 

időről időre megszólítás bennünket, hív, újabb és újabb 

lehetőséget ad a közeledésre. 

Ő mindig nyitott arra, hogy 

mi közeledjünk hozzá. 

Senkitől el nem fordul, senkit 

el nem taszit magától. 

 Az Istentől való 

eltávolodás azonban olyan 

erőteljesen válik láthatóvá a 

társadalomban, a világban. 

Az erőszak, a hitetlenség, a 

morális értékek teljes válsága 

egyre nyomasztóbbá és 

elkerülhetetlenül 

szembetűnővé válik, kiváltképp ha tragédiákkal 

szembesülünk.  

 A Florida állambeli Parkland városka 

középiskolásai valószínű egy életen át hordozni fogják 

a szomorú nap nyomát, amit egy Istentől eltávolodott 

és talán elméjében sem tiszta személy szörnyűséges 

döntése tett emlékezetessé. A közösségi fórumok, 

iskolák telve vannak kérdésekkel: hogy engedhette 

Isten, hogy ilyen szörnyűség történjék? Miért engedi 

Isten a gonosz uralkodását a világban?  

 Nem tudok egyszerű választ adni,  

Közhelyest pedig nem szeretnék. A tragédiával 

kapcsolatban felmerülő kérdések hosszú sora 

társadalmi méretű vitát indított. A fegyverek 

korlátozásától kezdve az iskolákba kihelyezett 

fegyveres őrökig minden ötlet elhangzott. Bár magam 

nem vagyok a fegyverek híve, azért egy totalitárius 

hatalom által uralt országban felnőve aggodalommal 

figyelném, ha az állam hatalma, ereje és döntéshozó 

képessége túlzásba kerülne. Anyaként viszont 

összeszorul a gyomrom, ha arra gondolok, a 

gyerekeimmel az iskolában is történhet szörnyűség. 

De nem szeretnék politikai vitába bonyolódni, 

hanem inkább arra helyezném a 

hangsúlyt: vajon eljut-e az Isten 

igéje mindenkihez? Vajon mi, 

keresztyének, hirdetjük-e az 

Igét? Látjuk-e, ki az, aki távol 

van Istentől? S ha látjuk, 

megszólítjuk-e őt? Vajon a 

társadalom problémáit 

felismerve teszünk-e valamit a 

jobbitásért, vagy csak a 

fejünket csóváljuk a világ 

folyását szemlélve? Vajon 

látszik-e az életünkön a  

szeretet, amelyet Krisztustól tanulunk, tanulgatunk? 

Összefoglalva: teszünk-e, tettünk-e valamit azért, hogy 

a világban egyre kevesebb Istentől eltávolodott ember 

legyen?  

Pál apostol igy szólt Timóteushoz: “Hirdesd az 

igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben, ints, 

feddj, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással!” Az idő 

talán még sosem volt ennyire alkalmas. A mi 

felelősségünk is, hogy az evangélium eljusson 

azokhoz, akik távol vannak Istentől. Sokan vannak 

ilyenek. Imádkozzunk értük, találjuk meg őket, s 

vigyük el hozzájuk az örömhírt.   

.   Mayer Judit 

 

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

„Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyi 

Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. ” Mt. 5:44-45 
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Talán még mindig nincs meggyőződve arról, 

hogy mindenkinek böjtölnie kell. íme még néhány ok, 

amiért a böjtöt életstílusává tegye: Jézus is böjtölt. 

Szolgálata egy 40 napo3 böjttel kezdődött. Mennyivel 

inkább szükségünk van nekünk a böjtölésre, ha még 

Isten Fiának is böjtölnie kellett, hogy felkészülhessen 

szolgálatára! 

Minden megbízatás, Isten minden elhívása 

kezdődik valahol. De hogyan ismerhetjük fel Isten 

vezetését? Akaratát, és életünkre vonatkozó tervét? 

Mennyiben vesz Ön észre egy hangot a szívében? A 

böjt érzékennyé teszi lelkét az Ő Lelke számára. 

Böjtölés során a szív éles felfogásúvá válik. 

Különösen a krízisekben lehet 

ez felbecsülhetetlenül értékes. 

Ismerek embereket, akik szó szerint 

élet-halál döntések előtt álltak. 

Életkörülményeik foglyai voltak, és a 

túlélés egyetlen útja volt Isten 

védelmének keresése, hangjának 

meghallása és vezetésének követése. 

A böjt az Isten iránti 

szeretetünket is meg tudja újítani. 

Még ha a hívők rendszeresen 

imádkoznak, olvassák a Bibliát és 

istentiszteletre járnak is, elveszíthetik 

első szeretetüket Jézus iránt. Az Isten 

iránti szeretet talán nem egészen 

alszik ki, de a mindennapok gondjai mégis a hit 

frissességébe kerülnek nekünk, az Isten Lelke iránti 

lelkesedésbe és érzékenységbe az iránt, ami neki 

tetszik. 

A böjt egy tudomány, mely megújít minket 

lelkileg, és kiszakít a világi rutinból. Emlékeztet arra, 

mennyire függünk Istentől, és visszavezet az első 

szeretethez. Isten újra kijelenti magát, és megmutatja 

önmaga különböző oldalait, melyeket még nem 

ismertünk. Igen, még terveinek és kívánságainak titkait 

is elárulja, és megmutatja szívét. A böjt sokkal 

mélyebb éhséget ébreszt bennünk, mint a múlandó 

testi. És ha Isten után éhezünk, megelégíttetünk. 

Mi a böjt, és mi nem az? 

Biblikusán nézve akkor böjtölünk, ha lelki 

okokból lemondunk az evésről. Néhányan azt 

mondják, hogy ők tévénézést vagy számítógépes 

játékokat „böjtölnek". Ez biztosan jó, különösen, ha 

ezek az imádkozástól és a bibliaolvasástól távol 

tartanak. De a lelki böjtölés során arról van szó, hogy 

lemondunk egy időre az evésről. Ezen kívül a böjthöz 

az is hozzá tartozik, hogy - míg Istent keressük, és 

szavát tanulmányozzuk - háttérbe szorítunk 

megszokott tevékenységeket. 

Kérem, ne böjtöljön rossz motivációval. Nem 

arról van szó, hogy kiérdemeljük Isten kegyelmét, vagy 

megbűnhődjünk bűneinkért. Csak egy valami adja meg 

nekünk Isten kegyelmét, és tisztít meg a bűntől: Jézus 

vére. 

A böjt nem egy módszer Isten manipulálására 

vagy kényszerítésére, hogy a mi akaratunkat megtegye, 

sem egy keresztyén diéta. Nem azért kell böjtölni, hogy 

súlyt veszítsen, jóllehet ez mindemellett megtörténik. 

Az imádság döntő. Csak, ha a böjtöt az 

imádkozással kötjük össze, akkor nyer a dolog 

értelmet. 

Ezen kívül a böjt nem egy show, hogy 

felkhívjuk magunkra a figyelmet, és 

megmutassuk másoknak, milyen lelkiek 

vagyunk. Sokkal inkább arról van szó, hogy 

Istenhez közeledjünk, és hogy előtte saját 

kéréseinkért és embertársainkért kiálljunk. Ha 

böjtölünk, minden megoldódik, ami betömte a 

fülünket a hétköznapokban, hogy Istent ne 

halljuk, és ne tudjunk vele kommunikálni. 

Milyen hosszan, mennyire solcat, és 

hogyan egészségesen? 

A Biblia a böjt idejének sok különböző 

szituációját, módját és hosszát írja le. Józsué 

40 napig egyáltalán semmit nem evett, Dániel 

21 napig lemondott bizonyos ételekről. Pálról azt írja 

Szentírás, hogy egyszer 3 napig, aztán megint 14 napig 

böjtölt. Mások 3 vagy 7 napig tartották magukat távolt 

az ételtől  . De az is lehetséges, hogy egy fél napig, vagy 

24 óráig böjtöljünk. 

Három különböző böjt-módot találunk a 

Szentírásban: teljes (sem evés, sem ivás), normális 

(csak vízivás), és részleges (bizonyos ételekről és 

italokról való lemondás). Az első módszer radikális. 

Ezért nagyon rövid ideig szabad tartania, és orvosi 

felügyelet nélkül nem is szabad végbemennie. A 

normál böjt alatt néhány napig az ember csak vizet 

iszik. Aszerint, mennyi ideig tart a böjt, lehet 

gyümölcslevet vagy levest inni, hogy ne veszítsünk túl 

sok erőt. A böjt felkészíthet minket arra, hogy képesek 

legyünk Isten kijelentését fogadni. A böjt képessé tesz 

minket koncentráltabban és lényegre törőbben 

imádkozni. A böjt arra irányíthat, hogy Isten 

meghallgatja imáinkat. A böjt segíthet, ha lelki 

küzdelemben állunk. 
Jentzen Franklin írását szerkesztette Csomós 

János  

Böjt, ima, babszemek 

 



                                     

 

 

 

 

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,  

Engedd, hogy e napon,  

Hosszan, csendesen mondjam imámat,  

Mint akkor, ….a háborúban… otthon,  

A nők, gyermekek, testvérek súgták neked, 

Szenteltessék meg a Te neved,  

És mig kint zajos, zavaros a lég,  

Egymás ellen minden nemzet harcba lép,  

Mig kint ágyuk dörögnek rendületlenül 

Csak árvák, özvegy nők sírnak egyedül,  

S szállnak hozzád kérő sóhajok: 

Jöjjön el a Te országod. 

S ha mégis úgy. gondolod,  

Hogy ez csak büntetés csupán,  

Hogy bűneinkért szenvednünk kell nagyon, 

Úgy; Legyen meg a te akaratod.  

Vagy legyen béke az emberek között,  

S a hit mely eddig összekötött,  

Maradjon meg a lelkekben 

Legyen béke és öröm, 

Miképpen a mennyben itt a 

földön 

S ne hagyj éhezni minket  

Kik hiszünk Tebenned,  

Kik hozzád fordulunk és kérünk 

Mindennapi kenyerünket add 

meg nékünk.  

Tudom sokat vétettünk ellened, 

Káromoltuk s csúfoltuk szent neved,  

Nem hittünk néked S megtagadtunk  

Téged, Kérlek ne ítélj szigorúan 

minket 

S Bocsájtsd meg a mi vétkeinket.  

Most még tart a harc s küzdelem,  

Hosszan, istentelenül, véresen  

S ha egyszer vége lesz küzdelmünknek 

Mi megbocsátunk az ellenünk vétőknek.  

Ha mégis eltérnénk Tőled,  

Vigyázzon ránk égi szent kezed,  

Hogy megtérjünk a földi életben 

Kérlek, Ne vigy minket a kísértésbe.  

S ha gonosz lélek közeledne felénk,  

Úgy segítő malasztod legyen miénk,  

Tekints le ránk szegény bűnösökre,  

Kik már várunk kegyelmedre,  

Mert a bűn rút s mi félünk attól, 

Ezért Szabadíts meg a gonosztól 

S most mielőtt, áment mondanék  

Hallgasd meg kélek szavamat  

Hárítsd el tőlünk a borzalmakat,  

A háborút, éhséget, hitetlenséget, 

S egyesitsd a Téged szeret, népet.-  

Könyörülj kérlek e népen, Ki annyit szenvedett már 

 Ámen 

Our Father, Who art in Heaven, 

Allow, that on this day, 

I may at length, quietly say my prayer,  

Like then....in the war....at home, 

Women, children, brothers and sisters whispered them to 

You,  

May they sanctify Your name. 

And while outside the sky is noisy and confused, Every 

nation enters into war against each other, While outside 

cannons thunder endlessly; Only orphans and widows are 

crying alone, And their pleading sighs are flying to You: 

Your kingdom come.    

And if after all, You think, 

That this is just punishment, 

That we must greatly suffer for our sins, 

Your will be done in that way. 

Or let there be peace among men, 

And the faith that has knitted us together 

until now 

May stay in our souls, 

May there be peace and joy, 

On earth as in Heaven. 

And don't let us starve We who believe in 

You, Who turn to You and ask You; Give 

us our daily bread. 

I know that we have sown much against 

You, 

We blasphemed and mocked Your holy 

name, 

We did not believe in You, 

And we denied You, 

I ask You, do not judge us severely 

And forgive us our sins. 

For now the battle and struggle continue, 

Long, godless, bloody, 

And once there is an end to our struggle: 

We will forgive those who sinned against us. 

If after all, we should stray away from You, Watch over us 

with your heavenly, holy hand, So that we may turn back 

to You in this earthly life I ask You; do not lead us into 

temptation;  

And if an evil spirit would come near us, May a helping 

grace be ours, Look down upon us poor sinners, Who are 

already waiting for Your grace, Because sin is ugly and we 

are afraid of it, Therefore; deliver us from evil. 

And now, before I say, "amen", 

Hear my words: 

Rid us of the horrors, 

War, hunger, unbelief, 

And unite those who love You. 

Have mercy on this people, I ask you, 

Who have suffered so much already. 

AMEN. 

 

Magyar Mi Atyánk – Gregor Irén 
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Orgonajáték  
Apostoli köszöntés 
Fennálló ének 42,1 Mint a szép hűvös patakra... 
Lekció Ézsaiás 5, 1-9 
Prófétai ima 
Közének 225, 1-3 Nagy hálát adjunk…  
Textus Máté 21,33-46 
Igehirdetés Böjti csodák 
 
Pásztori ima 
Úri imádság  

  
Hirdetések 
Záróének 390: Semmit ne bánkódjál..... 
Magyar Himnusz Isten áldd meg a Magyart 
Áldás 
Orgona játék 

 

A gyülekezeti bibliaórák alkalmain Max Lucado: Jöjj, ha szomjazol című 

könyve alapján fogunk elmélyedni Isten igéjében. Alkalmainkat lehetőség 

szerint minden hónapban két helyszínen szeretnénk megtartani. Az 

alkalmak pontos helyszínéről és kezdési időről a lelkészeknél lehet 

érdeklődni. 

 

Március 9-én Virginiában             Március 17-én Washingtonban 

 

A gyermekek részére pályázatot hirdetünk Jézus Krisztus – Húsvét után 

címmel. Erre a pályázatra rajzokat, gyurma- és egyéb térbeli alkotásokat, 

festményeket várunk, amelyen a gyerekek arról mesélnek nekünk, mit 

jelent számukra a feltámadott Jézus Krisztus. A pályaműveket kérjük 

húsvétig elhozni gyülekezetünkbe, hogy ezen az alkalmon kiállíthassuk 

őket. 

 

In English, please... 

 

We invite the children and the young in spirit of our congregation to bring 

paintings, drawings, sculptures reflecting what the Risen Lord Jesus means 

for them. Please bring your artwork before our Easter service so we can 

display them for the enjoyment of our congregation. Thank you. 

 

Tisza Ensemble Tánház! 

A Hungarian folk dance party with great live music by Potomac Zenekar  

and Szikra Banda.  

Saturday, March 3, 2018 

6:30 p.m.: Children’s folk games and dancing, taught be Zsuzsanna Seres 

7:30 p.m. - ??: Adult folk dancing, taught by Tisza Ensemble 

Steve and Phyllis's--9512 St. Andrews Way, Silver Spring, MD 

HIRDETÉSEK 
 

Következő alkalmaink: 
 

 
2018. március 25, 11 óra 

Virágvasárnapi istentisztelet a Francia 

Protestáns gyülekezettel 

2018. március 30, 6 óra 

Nagypénteki áhítat 

2018. április 1, 11 óra 

Húsvéti istentisztelet, úrvacsora 

2018. április 29, 11 óra 

Istentisztelet, gyülekezeti közgyűlés 

2018. május 20,  11 óra 

Pünkösdi istentisztelet, úrvacsora 

 

Mai istentiszteletünkre a 

virágadományt Keresztes Anna 

hozta édesanyja emlékére, a 

születésnapja évfordulóján. 

 

Kérjük, hordozzuk imádságainkban 

betegeinket. Ha valaki szeretné, 

hogy a lelkész meglátogassa, jelezze 

telefonon vagy e-mailben.  

 

Szeretnénk felfrissiteni a gyülekezet 

email, telefon  és cimlistáját. Kérjük, 

ha valakinek változott valamelyik 

elérhetősége, jelezzék, hogy az 

istentiszteletre és bibliaórákra 

pontosan tudjuk küldeni a 

meghivókat, illetve leveleket.  

 

Köszönjük azoknak a testvéreknek a 

kedvességét, akik a szeretet-

vendégséghez süteménnyel, éte-

lekkel járulnak hozzá. Továbbra is 

hívogatunk mindenkit erre az 

alkalmunkra, hogy egymást jobban 

megismerhessük.  
 

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 

mailto:mayerjudit@verizon.net

