
                                     

 

 

 

 

EGYHÁZILÁTOGATÓ 

A Titusz Hitéleti Alapítványnak köszönhetően 

számos református gyülekezet használhatja ugyanazt a 

segédanyagot a nyári gyerektábor programjai 

foglalkozásainak lebonyolítására. Így volt lehetséges, 

hogy én magam is több gyülekezetben segédkezhettem 

ugyanazon témakört feldolgozó nyári táborok 

vezetésében. Idén Józsué könyvének, illetve a 

kiválasztott nép kánaáni honfoglalásának az eseményit 

dolgoztuk fel a nagykőrösi gyülekezetben közel 80 

gyermekkel, majd a szikszói gyülekezetben több mint 

30 fiatallal.  

A Bibliai zsidó nép honfoglalása kapcsán 

elgondolkodhatunk a 

csodák jelentőségén. 

A Jordánon való 

átkelés a honfoglaló 

Izráel első csodálatos 

élménye volt. A 

Biblia úgy írja le, 

hogy amikor a 

frigyládát vivő 

papok lába a Jordán 

vizébe ért, akkor 

megállt a folyó, a 

felülről jövő vizek 

falként tornyosultak 

előttük, a lefelé folyó víz pedig eltűnt a mederben. A 

papok bementek a Jordán közepére, és ott a száraz 

meder közepén megálltak a frigyládával, és mindaddig 

ott álltak, amíg Izráel fiai át nem keltek a Jordánon. 

Azután köveket vettek ki onnan, ahol a papok álltak, 

szám szerint tizenkettőt, Izráel törzseinek a száma 

szerint. És ezekből a kövekből a Jordán túlsó partján 

emlékkőrakást állítottak föl. Miután mindenki átkelt a 

Jordánon, átvitték a papok a szövetség ládáját, az Isten 

jelképes trónját, és akkor a Jordán újra visszatért a 

medrébe. 

Ennek a csodának az emlékére állítottak fel a 

túlsó parton tizenkét kőből kialakított emlék helyét. 

Miről is beszélnek ezek a kövek? Tulajdonképpen egy 

mondatban össze lehet foglalni: Isten hatalmas 

erejéről.  Bontsuk le ezt az üzenetet három pontra. 

Ezek a kövek mindenekelőtt arról beszélnek, 

hogy szükség volt Isten segítségére, mert az ember 

tehetetlen volt. Ezek a kövek arról beszélnek, hogy a 

honfoglaló Izráel megérkezett az ígéret földjének 

határához, és ott útját állta a megáradt Jordán, amelyen 

a nép sehogy sem 

tudott volna átkelni. 

Amíg Isten nem tett 

valamit, addig ők 

maguktól semmit 

nem tehettek. Az 

emberi életnek a 

korlátairól beszélnek 

ezek a kövek. Arról, 

hogy minden egyes 

ember életében, 

minden család, nép, 

nemzedék életében 

újra meg újra vannak 

olyan helyzetek, amelyekben az ember tehetetlenül áll, 

egy lépést nem tud tenni; várnia kell arra, hogy Isten 

tegyen valamit. Arról beszélnek ezek a kövek, hogy az 

ember nem mindenható, nagyon keveset tud tenni a 

technikájával, a tudásával, a jó szándékával, mert az 

élet tele van lehetetlen helyzetekkel. Erről beszélnek 

először is ezek a kövek. 

Ezek a kövek emlékeztetnek tehát először is az 

ember tehetetlenségére, segítségre szorultságára, de 

rögtön emlékeztetnek arra is, másodszor, hogy ez a 

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

„Ha majd megkérdezik fiaitok, hogy miféle kövek ezek, akkor ezt mondjátok nekik: Kettévált a Jordán vize az 

ÚR szövetségládája előtt, amikor átkelt a Jordánon; kettévált a Jordán vize, és erre emlékeztetik ezek a kövek 

Izráel fiait mindörökké.” Józs 4:6-7 
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segítség elérhető. A kövek beszélnek arról, hogy jelen 

van az Isten. Ott, ahol az emberi lehetőségek véget 

érnek, az Örökkévaló lehetőségei nem érnek véget. A 

kövek emlékeztették a későbbi nemzedékeket arra, 

hogy a Jordánnál megtorpanó, honfoglaló Izráelt az 

Isten átsegítette az ígéret földjére. Ahol az ember 

teljesen tehetetlen volt, ott az Isten csodálatos módon 

beavatkozott a dolgok menetébe, és utat nyitott ott, 

ahol nem volt út. 

Az egész Biblia erről szól, hogy Isten a 

múltban, évezredeken keresztül hogyan könyörült a 

tehetetlen emberen. A Biblia az ember lehetőségeit 

kevesebbre becsüli, mint nagyon sok ókori hősi mítosz 

középkori legenda, vagy a tudományától megszédült 

modern ember képzelete. Viszont az Isten segítségét 

mérhetetlenül nagyobbra becsüli, mint ameddig az 

ember képzelete egyáltalán el tud menni. A Biblia 

reálisan beszél az ember korlátairól, azért, mert tud 

ezeknek a korlátoknak a 

legyőzéséről Isten 

segítségével. Ezért tanulságos 

számunkra, ezért Isten 

üzenete számunkra Izráel 

történelme a Bibliában. Itt 

nemcsak arról van szó, hogy 

ezeknek a zsidóknak 

szerencséjük volt, átkeltek a 

Jordánon. Azok a kövek nem 

azt hirdetik, hogy hősök 

voltak a honfoglalók! Azok a 

kövek azt hirdetik, hogy a 

tehetetlen népen megkönyörült az Isten, és valóra 

váltotta ígéretét. Ugyanaz az Isten, aki a mi Istenünk. 

Ezért van benne Izráel történelme a mi bibliánkban is, 

és ezért szól hozzád és hozzám ez a történet. Ez a te 

Istened, ez az én Istenem. 

Harmadjára beszélnek ezek a kövek arról, hogy 

Istennek ez a segítsége nemzedékről nemzedékre 

megismétlődik. Az Ószövetség népe átélte egyszer ezt 

a szabadulást a Vörös-tengernél, Mózes vezetése alatt. 

Most újra átéli a Jordánon való átkeléskor. Aztán újra 

meg újra átéli történelme folyamán, ahogyan erről 

tanúskodik a Biblia. Ez kell, hogy bátorítson téged és 

engem arra, hogy ma is megismétlődhet, és meg is fog 

ismétlődni, ha ráállunk Isten ígéreteire. Isten ugyanúgy 

vele van Józsuéval, mint ahogy Mózessel volt — s 

majd Dáviddal, a prófétákkal és az apostolokkal lesz. 

Mi már, visszatekintve, tudjuk, hogy így volt. Amikor 

elindultak ezek az egyszerű halászok, Jézus 

tanítványai, az Úr nevében, Krisztus küldetésében, 

akkor velük volt az Úr. Az egyszerű halász szavára 

megtért háromezer ember. Betegeket tudtak 

gyógyítani, és az evangéliumot az egész világnak 

szétkürtölni. Az egész egyház történelme erről beszél, 

hogy Isten ugyanaz, nemzedékről nemzedékre. Ez a mi 

Istenünk! 

Csak egy dolgot kell még számba vennünk. 

Ezek a kövek az Isten segítségének a szükségességéről, 

a valóságosságáról, a folyamatosságáról beszélnek - 

annak a népnek, amelyik engedelmes volt. Az Isten 

szabadító csodáját azok élik át, akik neki 

engedelmeskednek. Igen, Isten hatalma készenlétben 

van. Isten szabadító hatalma testi-lelki értelemben 

rendelkezésére áll minden nemzedéknek, de ezt 

megtapasztalni az engedelmesek fogják. Az a nép, 

amelyik Józsué szavára elindult. Az a tizenkét kő 

emlékeztet az egész nép egységére és 

engedelmességére. Az engedelmeseknek Isten 

megmutatja szabadítását ebben a mai világban is. 

Amikor a hét végéhez közeledve Józsué 

jelmezében megkérdeztem a 

gyerekeket, hogy miért kellett 

felállítani a köveket, akkor 

mindkét héten együtt zengték a 

választ: azért, hogy a 

gyermekek és unokák 

emlékezzenek a csodára. 

Ennek az igének a legfőbb 

tanulsága az, hogy az 

emlékköveket a Jordán mellett 

azért állították fel az apák, 

hogy a fiak és unokák 

nemzedéke ragadja meg 

Istennek azt a szabadító szeretetét, amelyet ők 

megtapasztaltak. Nem saját maguknak állították fel az 

emlékköveket, hogy az ő nevüket el ne felejtsék; Isten 

emlékére állították föl, aki őket megsegítette. A 

legfontosabb, amit tovább akartak adni, az az, hogy van 

Istenünk! Ő pedig a fiaknak is Istene lesz, csak 

higgyenek benne és engedelmeskedjenek neki! 

Nekünk Istenünk van, aki újra meg újra 

megszabadít bennünket, ha engedelmeskedünk neki; 

Isten megismétli azokat a csodákat, amelyeket az ő 

életünkben tett! Ez a legnagyobb örökség, amit a 

korábbi Istenkövető nemzedéktől átvehetünk. Mindaz, 

amiről azt gondoljuk, hogy fontos ebben az életben, 

nagyon sokszor kevésnek, elégtelennek fog bizonyulni. 

A mindenható Isten, a szabadító Isten, a bűnbocsátó, a 

kegyelmes Isten: ő a legnagyobb örökségünk, akit az 

atyák ismertek, tiszteltek, megismertettek velünk, és 

mi ennek az Istennek az ismeretében indulunk el a 

magunk útján, hogy megtapasztaljuk az Isten új meg új 

csodáit. 

Csomós János 



                                     

 

 

 

 

 

Kedves Testvérek! 

Majd három héttel ezelőtt szerencsésen 

megérkeztünk Magyarországra. Ahogy ígértem, 

igyekszem minden Látogatóban beszámolni kicsit az 

itthoni tapasztalatokról, élményekről. Kezdődjék hát a 

„Mohács Saga”, itthoni kalandjainkról. 

Az érkezésünk szerencsésnek mondható, mivel 

sem lekésni nem sikerült a csatlakozást, sem pedig 

elveszíteni csomagot, és Süti kutyánk is jól bírta az 

utazást.  Tegyük hozzá, az utasok és a mi 

meglepetésünkre a bőröndöknek szolgáló futószalagon 

érkezett szegény, ketrecestől, amivel nagy derültséget 

és számomra nagy ijedtséget okozott. Egy kedves 

útitársnak köszönhetően le tudtuk emelni a nagy és 

nehéz kennelt, s máris masíroztunk a 

bőröndökkel és kutyával felhalmozott 

kis kocsikkal a váróterem felé. 

Barátaink szerencsére, ígéretükhez 

híven, vártak, és elindultunk 

Mohácsra.  

A ház egy évig üresen állt, 

fűtés természetesen nem volt télen, ez 

persze nem tett jót az épület 

állagának. A folyamatos takarítás, 

festés, bútortologatás, 

szobaáthelyezés eredményeképp 

lassan kezd kialakulni mindenki 

élettere, s bár még bizonyosan 

hónapok kellenek, mire minden fiók, 

polc és kamra mélyére ásunk, azért 

már van remény, hogy a házból 

otthon válik. A kertben, Istennek hála, 

ismerősök veteményeztek, ezért már 

tudtam zöldbab levest főzni, amelybe 

a kertben termett zöldségek kerültek. 

Bébyke málnát is szedett, és még 

szerencse, hogy néhányat málnaszedés 

közben én is megettem, mert a tálból nekem már 

érdekes módon egy szem sem jutott…. 

Bébykét már az első héten bedobtuk a mely 

vízbe, és beírattuk egy drámatáborba. Talán vakmerő 

ötlet volt hármójuk közül a magyarul leggyengébben 

beszélő gyermeket drámatáborba íratni, de a lényeg a 

gyermektársaság volt. Hála Istennek, az első reggeli 

sírás után nagy élvezettel vetette magát a játékba, s már 

az első napon fellépett a rögtönzésekkel teli műsorban, 

igaz hogy főleg pantomim kategóriában, de mégis 

büszkék vagyunk arra, hogy idegen környezetben ilyen 

bátor volt.  

Zsófi a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 

Őrsvezetőképző táborában van jelenleg is, ahonnan 

alig kapunk életjelet. Úgy tűnik, ez a tábor kemény 

próbák elé állítja a gyerekeket. Holnap, vagyis 

csütörtökön vesszük fel a lányokat - szerencsére a DC 

csapatból még egy cserkész is ott van vele – és 

izgatottan várjuk a beszámolót.  

Lili máris megkezdte néptáncos életét, amit 

már alig várt, hiszen éppen a Nagykállón minden évben 

megrendezésre kerülő Téka Népművészeti Táborban 

van. Ő minden nap hív és élvezettel számol be arról, 

milyen táncokat tanulnak nap, mint nap. S hogy milyen 

az isteni gondviselés: tudtam, hogy Nt. Repelik Gábor 

és Eszter Nyíregyháza környékén laknak, s felhívtam 

őket, megkérdezni, fel tudják e venni Lilit a vonattól 

Nyíregyházán, s Nagykállóra 

elvinni. Eszter nevetve mondta, 

hogyne, annál is inkább, mivel 

éppen Nagykállóra nevezték ki őt 

lelkipásztornak. Bizony, az Úr őrzi 

az övéit! 

Természetesen templomba 

is mentünk, már két vasárnap is – az 

első vasárnap sajnos, az 

időeltolódás és fáradtság miatt 

elaludtunk…. A helyi lelkész 

iskolatársam volt Budapesten, jó 

barátságban vagyunk, s örömmel 

vette, hogy itt leszünk egy évig. A 

jövő heti Kölkeden (Mohács 

társegyházközsége, kb. 5 

kilométerre a várostól) 

megrendezésre kerülő Női 

Konferencián máris egy áhítat 

megtartása vár rám. S ismét milyen 

érdekes hír: most volt 

esperesválasztás Baranya 

megyében, s az új esperes nem más, 

mint Nt. Győrffy Bálint, gyülekezetünk volt 

ösztöndíjasa. Igen, kicsi a világ….  

A gyülekezet Mohácson egyébként szomorú 

módon megfogyatkozott. Nem hiszem, hogy többen 

lennének az istentiszteleteken, mint nálunk. Igaz, itt 

persze minden vasárnap van szolgálat, és a régi 

szokásoknak megfelelően harangszó hívja az Istent 

dicsérőket. Minden reggel, délben és este a sok 

templom közül valamelyik harangja megszólal, ami 

szívet melengető. Ez az egyik dolog, ami Amerikában 

hiányzott. 

 

Mohács Saga – Első fejezet 
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Orgonajáték  
Apostoli köszöntés 
Fennálló ének 476:1 Imádkozzatok és buzgón... 
Lekció Lukács 18: 1-8 
Gyereksarok 
Nagyének 476: 2-3 Keressetek buzgón…  
Prófétai ima 
Közének 234, 1 Jer kérjük Isten áldott Szentlekét… 
Textus Lukács 18  
Igehirdetés Hogyan imádkozzunk 
Pásztori ima 
Úri imádság   

Hirdetések 
Záróének 254: 1-4 Mindenkoron áldom..... 
Magyar Himnusz Isten áldd meg a Magyart 
Áldás 
Orgona játék 

 

Múlt szombaton este 

érdekes programon vettünk részt: 

Mohács ugyan a busójárásról és az 

elvesztett csatáról híresült el, most 

mégis egy sokkalta kellemesebb 

esemény hozta lázba a várost: 

halászléfőző verseny volt. A főutca 

hosszában sok-sok bográcsban 

rotyogott a finom halászlé, amit 

errefelé tésztával eszünk, csakúgy, 

mint Baján. Sajnos nem tudtuk 

megvárni, ki lesz a legfinomabb 

halászlé főzőmestere cím birtokosa, 

de amit mi kóstoltunk, eséllyel 

indulhatott a megtisztelő címert.  

Az első benyomásaink 

egyébként meglehetősen vegyesek. 

A város sokat szépült, hála Istennek, 

az Uniós pénzekből sok intézmény 

felújításra került, az iskolák sok 

pályázati pénzt kaptak különböző 

fejlesztésekre. A gyermek és ifjúsági sport is támogatást élvez, sok 

szakosztály van, lehet válogatni a lehetőségek közepette. Ami viszont 

kicsit negatív, az az emberek beállítottsága, türelmetlensége és idegessége. 

Persze, alig három hét még nem elegendő idő arra, hogy mindenről 

véleményt alkossunk, különösképpen nem, hogy kritikával illessük a 

helyzetet.  

Gyülekezetünket természetesen továbbra is imádságban 

hordozom, s remélem, a távolság ellenére élő kapcsolatban tudunk 

maradni. Urunk legyen gyülekezetünk őrizi pásztora. Áldás, Békesség!  

Mayer Judit 

HIRDETÉSEK 
 

Következő alkalmaink: 
 

 
2018. augusztus 26, 11 óra 

Istentisztelet 

2018. szeptember  23,  11 óra 

Istentisztelet 

 

Szeretettel köszöntjük Nt. Ujj 

László esperes urat gyülekezetünk 

körében. Köszönjük, hogy Isten 

Igéjét közöttünk hirdeti. Köszönjük 

azoknak a testvéreknek a szolgá-

latát, akik az ő vendéglátásában 

segédkeztek.  

 

Kérjük, hordozzuk imádságainkban 

betegeinket. Ha valaki szeretné, 

hogy a lelkész meglátogassa, jelezze 

telefonon vagy e-mailben.  

 

Az augusztusban megrendezendő, 

III. Szent István zarándoklattal 

kapcsolatban Fedor István 

szolgálhat információval. 

 

Szeretnénk felfrissíteni 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, ételek-

kel járulnak hozzá. Továbbra is 

hívogatunk mindenkit erre az 

alkalmunkra, hogy egymást jobban 

megismerhessük.  
 

Lelkészek elérhetősége: 
 Mayer Judit: 

Telefon: (36-69) 311-316;  
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

