
                                     

 

 

 

 

EGYHÁZILÁTOGATÓ 

Minden januárban, főleg elseje táján, az ember 

fogadalmakat tesz. Megtervezi, megálmodja, 

mennyiben lesz más az újesztendő, hogyan fog 

minden rossz szokástól megszabadulni, hogyan lesz 

minden szebb és jobb, mint az előző év(ek)ben. Aztán 

jönnek a hétköznapok, a daráló, amikor a terveink 

felborulnak, a fogadalmak elfelejtődnek, 

elhalványulnak.  Én is hányszor, de hányszor 

megfogadtam, megígértem, 

elkezdtem...hogy aztán 

fejemet lehorgasztva 

elismerjem, most sem 

sikerült... 

 Idén azon gondol-

kodtam, mit s mint 

alakítsak az életemmel 

kapcsolatban? Mibe 

helyezzem a remény-

ségemet, bizalmamat? S 

egyszerre az villant a 

fejembe: a fogyás, 

rendszeres testedzés, a 

rendezettebb lakás, az idő 

jobb kihasználása, takaré-

kosság és minden hasonló, 

sokszor megbukott foga-

dalom helyébe az új év szóljon az Istenbe vetett 

feltétlen bizalomról.  

Mivel mostanában sok kérdés, sok 

bizonytalanság forog az eszemben, szükségét érzem, 

hogy valami olyanba tudjak kapaszkodni, ami nem 

változik. A világ körülöttünk folyamatosan, s nem jó 

irányba változik. Minden átértékelődik, minden 

másképp van, mint tegnap, múlt héten, múlt évben. 

Amit régen értékesnek gondoltunk, az mára ódivatú, 

maradi lett. Hogyan igazodhatunk hát el az új 

helyzetben? Hát úgy, hogy a nem változóhoz, a 

mindig hűségeshez igazítjuk magunkat. Az Alfa és az 

Ómega, az örökké hűséges Isten ígéretei nem 

változnak. Ő azt ígérte, velünk lesz minden napon, a 

világ végezetéig. Ő azt ígérté, ahol ketten 

összegyűlnek az Ő nevében, ott lesz közöttük. S azt 

mondta: kérjetek.  

Hát kérjünk. Kérjük, hogy az életünkben 

érezhető, tapasztalható legyen az Ő jelenléte. Kérjük, 

hogy minden napon szóljon hozzánk, hallható, érthető 

módon. Kérjük, hogy adjon 

útmutatást. Kérjük, adjon 

türelmet. Kérjük, adjon erőt, 

bizalmat, hitet. Kérjünk, 

kérjünk és kérjünk. Ha 

kérünk, az Ő ígéreteibe 

vetett hittel, nem hagy 

bennünket válasz nélkül.  

A Bibliában Istennek 

5467 ígéretéről írnak. Ezeket 

az ígéreteket Ő egytől egyik 

betartotta. Ám az ígéretek 

beteljesedéséhez az emberek 

részvételére is szükség volt: 

kérni kellett, hinni kellett, 

bízni kellett. 

 Az újesztendőben mi 

is kérjük, higgyünk, bízzunk. 

BÚÉK. Ezt a keresztyének igy mondják: Bízd Újra 

Életed Krisztusra. Legyen ez a mi újévi fogadalmunk: 

bízzuk életünket Krisztusra. Először, vagy újra, de 

azzal a gyermeki bizalommal, amellyel a kicsi 

gyermek tudja, szülei megvédik őt a bajoktól és 

gondoskodnak róla. A bizalom Istenben lehetővé 

teszi, hogy egész életünk átformálódjon. Engedjük, 

Isten munkálkodjék bennünk. Bízzunk benne, hogy ő 

a legjobbat akarna nekünk. Higgyük el, az Ő kezébe 

kapaszkodva a rögös úton sem esünk el.  

.   Mayer Judit 

 

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

„Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.” Mt. 7,7 
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Misszió a Krisztus-hívők egységében 

 „Isten szívén megpihenve Forrjon szívünk 

egybe hát” Sokan úgy gondolják, hogy az 

ökumenikus mozgalom egy olyan egységtörekvés 

akar lenni, amely egy hatalmas egyház-tömbbe akarja 

olvasztani a különböző felekezeteket úgy, hogy azok 

feladják hitvallásaikban körvonalazott identitásukat. 

Pedig közel sem erről van szó. Az ökumené nem egy 

„szuperegyház”, ahol a különböző felekezetek 

elmossák saját hitvallásbeli különbözőségüket és így 

az általánosság semmitmondó szintjén megjelennek a 

világban, mint egy egység. Tudomásul kell vegyük, 

hogy nézeteltéréseink valódiak, és úgy is kell kezelni 

őket. Azonban tény, hogy az ökumenikus mozgalmat 

kezdettől fogva a határok átlépésének szándéka 

ösztönözte. Elsősorban a külmissziós mozgalomban 

terjedt az ökumenizmus. A 20. század elején 

tették meg az első lépéseket egy mindenre 

kiterjedő és az egész világ keresztyén 

egyházait befogadó ökumenikus 

mozgalom irányába. E tekintetben 

az edinburgh-i Missziós 

Világkonferencia (1910) volt a 

legfontosabb mérföldkő. Karl 

Barth, a 20. század egyik 

legnagyobb protestáns teológusa, 

az Edinburgh-val kezdődött 

mozgalmat alapvető 

egyháztörténeti áttörésnek nevezte. 

Ugyanis korábban úgy gondolták a 

felekezetek, hogy Krisztus 

egyházának egységét csak a 

tanrendszerek közös teológiai egyetértéséből lehet 

kialakítani, de „a világról megfeledkeztek”. Innentől 

kezdve viszont a világ iránt érzett felelősségérzet volt 

az, ami serkentette a keresztyén egyház 

egységtörekvését. A különböző felekezetek képviselői 

meglátták, hogy a misszió ügye és az egyházak 

egységre való törekvése összetartozik. A mozgalom 

legfontosabb célja tehát közelebb kerülni Krisztushoz, 

ezáltal pedig közelebb kerülni egymáshoz. 

 „Szeretetben összeforrva, egy közös test 

tagjai” A misszió, a világ iránt érzett szeretet 

megnyilvánulása. Abból a törekvésből fakad, hogy 

minden ember meghallja és befogadja az örömhírt, 

Krisztus evangéliumát. A világban minden keresztyén 

egyháznak a lényege szerint missziói egyháznak kell 

lennie, hiszen az evangélium hirdetése minden 

keresztyén ember elsődleges feladata. Az ökumenikus 

mozgalom elindítói és jelenlegi munkatársai is éppen 

az elhívó és a küldő személye miatt válnak egy közös 

test tagjaivá. Krisztus, aki elhívta az egyházat, 

azoknak tagjait, hogy kövessék őt, egyúttal parancsba 

is adta nekik, hogy hirdessék az evangéliumot. A 

missziói parancs értelmezésében: „Menjetek el tehát, 

tegyetek tanítvánnyá minden népet…” (Mt 28:19), 

vagyis a misszió végzésében meg kell mutatkozzon az 

egységtörekvés. Misszió az egységben, egység a 

misszióban. Egy bölcs egyszer azt mondta: a béke 

nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus 

kezelésének képessége. Az ökumenizmus pedig csak 

ott lehetséges, ahol az emberek a nézeteltérések 

ellenére elfogadják egymást. A célja a mozgalomnak 

pedig éppen az, hogy egy olyan ökumenikus 

közösséget alakítson ki, amely megbékélt 

sokszerűségben megmutatkozó egység legyen. 

„Nevelj minket egyességre, Mint 

Atyáddal egy te vagy” A 

sokféleségben belül is ott van tehát a 

középpont: Jézus Krisztus. Az 

ökumenikus mozgalomban nem az 

válik valóra sajnos, hogy az 

egyház szervezetileg is egységes. 

Az egyházi egység hiánya pedig 

nem pusztán kellemetlenség, 

hanem bűn. Soha nem szabad 

megfáradnunk abban az 

igyekezetben, hogy egyszer majd a 

keresztyén közösségek 

összegyűlnek és közösen 

osztoznak a kenyérben és a borban. E 

pillanatban ez csak a végső időbeli látomásnak tűnik, 

de akkor sem szabad lemondanunk róla. A 

gyakorlatban mégis megtapasztalható az egység 

abban, ha közösen végzik a missziót. Az Apostoli 

Hitvallásban, amit minden ökumenikus egyháztag 

elfogad, mindnyájan megvalljuk, hogy hiszünk az 

egyetemes keresztyén anyaszentegyházban. Az 

ökumenében megnyilvánuló egység, apostoli 

hitvallásbeli egységet jelent. Nem azért kell az 

ökumenikus mozgalom, hogy az egyház eggyé váljék, 

hanem pontosan azért mert egy. Egy az eredetében, 

vagyis Krisztusi elhívásában, küldetésében, vagyis a 

misszió végzésében, és lényege szerint. Ha ezt sikerül 

megvalósítanunk az ökumenikus mozgalom 

tevékenységeiben, az aktív részvételben, akkor, ahogy 

a 395. dicséretünkben énekeljük: „a világ meglátja 

végre, hogy tanítványid vagyunk.” 

Csomós János 



                                     

 

 

 

 

Ökumenikus énekeink 

 

 
 

2. Éjjel-nappal hulló könnyem Énnekem a kenyerem, 

Amidőn azt kérdik tőlem: Hol van az én Istenem? 

Ezen mélyen bánkódom, És házadat óhajtom, Hol a 

hívek seregében Örvendek szép éneklésben. 

3. Mért csüggedsz hát, ó, én lelkem, Mért keseregsz 

oly nagyon? Bízzál, nem hagy el az Isten, 

Megvigasztal egy napon! Szent arca ha rád tekint, 

Bízzál, megsegít megint. Ó, kegyelmes, jó Istenem, 

Mért kesereg az én szívem? 

4. Sebessége árvizeknek És a zúgó, nagy habok Fejem 

felett megütköznek, S már-már összeroskadok. Uram, 

hozzád esdeklek, Mert gyógyulást szívemnek 

Bármilyen nyomorúságban Csak te adhatsz, én 

kőszálam! 
 

 

2. A bölcs tanító mind csak szolga: Nem léphet 

Jézusunk elé. Szeretet útján vándorolva, Tekintsünk 

mind az Úr felé! Hű keresztyén az nem lehet, Ki 

 

3. Elrejtve él a Krisztus népe, Bűn és halál takarja 

még. Nem látszik szent, örök reménye: Hordozza a 

kereszt jelét. De egykor véget ér az út, S a szent hajó 

majd célba fut. 

 

 

 

4. Jézus, tebenned egy az egyház: Ne engedd 

szétszakítani! S mit elront annyi sok tanítvány, Siess 

te meggyógyítani! Utunkra hulljon tiszta fény: 

Szeretet, hit s örök remény! 

 

 
 

2. Sebeidnek nagy voltáért, Engedj kedves áldozatért, 

Drága szép piros véredért, Kit kiöntél ez világért! 

3. Reád bíztam én ügyemet, Én Jézusom, én lelkemet, 

Megepedett bús szívemet És szegény árva fejemet. 

4. Irgalmazz meg én lelkemnek, Ki vagy Ura 

mennynek, földnek! Könyörgök csak Felségednek, Én 

megváltó Istenemnek. 

5. Mutass, Jézus, kies földet, Lakásomul adj jó helyet, 

Ez életben csöndességet, Jövendőben üdvösséget! 
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Orgonajáték  
Apostoli köszöntés 
Fennálló ének Mint a szép hűvös patakra... 
Lekció 1. János  2: 3-11 - Saykó Edit 
Nagyének   Bár szétszakadva... 
Prófétai ima 
Közének Győzhetetlen én kőszálam...  
Textus 1. János 15: 1-10 – Teleky Katalin 
Igehirdetés Nt. Stefan Megyery  
Pásztori ima 
Úri imádság  

  
Hirdetések 
Záróének 395: Isten szívén megpihenve..... 
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. 

Február 2-án Virginiában 

Február 17-én Washingtonban  

Március 9-én Virginiában 

Március 17-én Washingtonban 

Az alkalmak pontos helyszínéről és kezdési idejéről a lelkészeknél lehet 

érdeklődni. 

 

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. 

 

Please read through the dates of our upcoming services as you will see 

some changes from our usual schedule. Also, check out our Bible Study 

Forecast – join us for a night of studying the Scriptures, having a 

conversation with your fellow members while enjoying coffee, tea and 

goodies. 

 

HIRDETÉSEK 
 

Következő alkalmaink: 
 

 
2018. február 25, 11 óra 

Istentisztelet 

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 

 

Szeretettel köszöntjük a Washing-

toni Katolikus Közösség tagjait, 

vezetőit gyülekezetünkben. Isten 

iránti hálával ápoljuk hagyo-

mányunkat, a januári ökumenikus 

imahéten való közös részvételt. 

 

Kérjük, hordozzuk imádságaink-

ban betegeinket. Ha valaki szeret-

né, hogy a lelkész meglátogassa, 

jelezze telefonon vagy e-mailben.  

 

2018. január 20.-án kisértük utolsó 

földi útjára Hőgye (Mike) Mihályt, 

aki életének 70. évében adta vissza 

lelkét teremtőjének. Isten adjon 

vigasztalást a családnak.  

 

Köszönjük azoknak a testvé-

rekenek a kedvességét, akik a 

szeretetvendégséghez sütemény-

nyel, ételekkel járulnak hozzá. 

Továbbra is hívogatunk minden-kit 

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

