
                                     

 

 

 

 

EGYHÁZILÁTOGATÓ 

Tíz évvel ezelőtt, 2008-ban, szívemben nagy 

aggodalommal, de Istenbe vetett hittel a Washingtoni 

Magyar Református gyülekezet és én elkezdtünk 

együtt járni egy úton.  Az úton voltak, vannak buktatók, 

néha napsütésben, néha az élet zivataraiban  haladtunk.  

Azok közül, akikkel együtt indultunk, már sokan 

nincsenek velünk.  

Jól emlékszem, milyen 

nehéz helyzetben volt a 

gyülekezet Nt. Bertalan 

Imre halála után, s 

bizonyára sokakban volt 

kétség, jó döntés-e rám 

bízni a gyülekezet 

vezetését. Magam is 

kételkedtem, hiszen 

három kicsi gyermek – 1, 

3 és 5 évesek voltak - és 

egy vállalkozás vezetése 

mellett majdhogynem 

felelőtlenségnek tűnt a 

szolgálat. De ami mindig 

vezérelt, az az a gondolat 

volt, hogy a nyáj nem 

maradhat pásztor nélkül. És, persze, a fenti ige: Ne 

aggodalmaskodjatok a holnap felől, az új fordítás 

szerint “ne aggódjatok a holnapért”.  

És Istennek hála, gyülekezetünk él, vannak új 

tagjaink, vannak fiatalok, vannak gyerekek. Isten Igéjét 

hirdetjük anyanyelvünkön, zsoltárokkal dícsérjük Őt, 

élünk az úrvacsora sákramentumával. Az élet nem állt 

meg, a gyülekezet nem szűnt meg. Isten gondoskodik. 

Igen, testvérek, vajon hányszor szembesültünk 

olyan élethelyzetekkel, amikor nemhogy nem tudtuk, 

hogyan mászhatunk ki a veremből, de inkább elhittük, 

hogy nincs is kiút. Olyannyira bele tudunk feledkezni 

a saját gondjainkba, hogy nem látjuk a kiutat. 

Elhisszük, nincs megoldás. Elhisszük, a mi életünk már 

annyira rettenetes, hogy ezen senki emberfia nem 

segíthet. És nem tudjuk felmelni a tekintetünket, nem 

jut eszünkbe a kézenfekvő megoldás: életünket Isten 

tenyerébe tenni. Mert hiszen mi lehet annál 

megnyugtatóbb, mint tudni azt, életünkről az 

gondoskodik, aki a napot és a 

holdat az égre rendezte. Tudni azt, 

hogy akinek az égi madarakra is 

gondja van, gondja van a mi 

életünkre is.  S abban a pillanatban, 

amikor ezt felismerjük, a 

legmélyebb gödörből, életünk 

legsötétebb szakaszából is 

meglátjuk a kiutat. A reménysugár, 

a szivárvány, amely megjeleneki 

életünk egén, elvezet a 

megoldáshoz. Hiszen a megoldást 

Isten már akkor látta és 

elkészítette, amikor mi még az 

önsajnálat és reménytelenség 

hálójában vergődtünk.  

Egy kicsit így vagyok most 

ezzel a lépéssel: hazamenni a gyerekekkel, nem tudva, 

hogyan birkóznak meg a magyar iskola nehézségeivel. 

Gyülekezetünket itt hagyni egy időre, reménykedve és 

imádkozva, hogy minden rendben lesz. Sanyi is 

többletmunkát kénytelen végezni, hogy a család 

jövedelme ne szűnjön meg. És mégis, bár félek, tudom, 

hogy a holnap, a jövő hónap, de a jövő év is Isten 

gondoskodásában van. Ő már látja, ő már tudja, s ő a 

legjobban készíti. Csak legyen erőnk, hitünk és 

türelmünk kivárni, megvárni, meglátni és elfogadni.  

.   Mayer Judit 

 

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

„Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. 

Elég minden napnak a maga baja.. ” Mt. 6:34 
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Nagy Viktória: Az Apa 

 

„Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az 

apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső 

részét! Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. 

Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett 

mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott 

eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt.  

Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség 

támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. 

Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik 

polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat 

legeltetni. Ő pedig szívesen jóllakott volna akár azzal 

az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott 

neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta: Az én 

apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig 

itt éhen halok! 

Útra kelek, 

elmegyek apámhoz, 

és azt mondom neki: 

Atyám, vétkeztem az 

ég ellen és teellened. 

Nem vagyok többé 

méltó arra, hogy 

fiadnak nevezzenek, 

tégy engem olyanná, 

mint béreseid közül 

egy. És útra kelve el 

is ment az apjához. 

Még távol volt, 

amikor apja meglátta 

őt, megszánta, elébe 

futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor 

így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és 

teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak 

nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: 

Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, 

húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára! Hozzátok a 

hízott borjút, és vágjátok le! Együnk, és vigadjunk, 

mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és 

megtaláltatott.” (Lukács 15:11-24.) 

Ott állt vele szemben és a fájdalom 

vasmarokkal szorította a szívét. Nem akarta útját állni, 

nem akarta bizonygatni, hogy jobb neki idehaza, ahol 

szeretik, ahol megvan mindene, mert tudta, hogy úgyis 

hiába mond bármit. Felvillant előtte a kép, amikor 

először felsírt. Aztán ahogy annyiszor futott elé, 

amikor hazaért, ahogy felkapaszkodott rá, és ahogy 

ölelték egymást, ahogy együtt nevettek ... És most ott 

áll előtte kemény tekintettel, követelve a jussát, ami … 

ami csak akkor illetné meg őt, ha ő már … Könnyek 

szöktek a szemébe. Megtehette volna, hogy nem ad egy 

fillért sem, de tudta, azzal sem segít a helyzeten.  

Ezt a mélységet most be kell járniuk. És 

elhatározta, hogy együtt fogják bejárni. Együtt fognak 

végigmenni a fájdalom sötét ösvényén és akkor majd 

talán ... Talán ki is jönnek egyszer együtt onnan. 

Kiszámolta neki a teljes örökségét. Annyit, 

amennyit a halála után hagyott volna rá, és letette elé 

az asztalra. Arra gondolt, hogy végül is, ha úgy kellene, 

meg is halna érte. Lassan lépdelt a fia után, aki addigra 

már mindent összekészített az induláshoz. Nem volt 

kérdés a 

méltóság 

vagy a 

büszkeség. 

Ezek nem 

voltak. Csak 

állt és nézte 

a könnyein 

át, ahogy 

eltűnik az 

alakja a 

távolban. És 

azután 

minden nap 

várta. 

Ácsorgott a 

kapu előtt és a messzeséget kémlelte. Mondták, hogy 

már nem ugyanaz az ember. Mondták, hogy nem kellett 

volna elengednie. Ilyenkor nem mondta ki, amit 

gondolt, hogy de, ugyanaz az ember ő, csak most nem 

ide gondol, hanem oda, ahol a fia jár. Mert hogy 

igazából soha nem engedte el. Csak megengedte neki, 

hogy aszerint tegyen, ahogy akart. Máshova gondolt. 

Minden gondolatában ott volt vele. Tartotta, kötötte, 

védte, kísérte - lelkének minden erejével. Az időtlenség 

várakozásával várta vissza őt. 

Ahogy téged vár vissza a te mennyei Édesapád.

Apák napját ünnepeltük e hónapban 

 



                                     

 

 

 

 

 

Június 21 margójára 

 

Ma van az év leghosszabb nappala, több, mint 16 órán 

át látjuk a Nap fényét. Ez elgondolkodtatott engem, 

hogy vajon mennyire vagyok, vagyunk összhangban 

azzal a természettel, melynek részesei vagyunk? 

Megállunk néha, hogy "utolérjen a lelkünk"? Hajt a 

világosság, hajtjuk a világosságot. Tennivalók 

sokasága vesz körül, még ez, még az bele kell férjen a 

nappalba. S közben ránk sötétedik, mert mégsem fér 

bele. S akkor "feléljük" a holnapot. Úgy fekszünk le: 

"már ma". Jó ez így? Hiszen oly sok minden épp a 

sötétségben "érik", "titkon formálódik". A sok "tenni" 

helyett értékesebb 

lenne többször az 

egyszerű "lenni". 

Tevékenység 

helyett imádság 

(ora et labora), 

melyben teret 

engedünk 

Istennek... 

 

Most a napforduló kapcsán az fogalmazódott meg 

bennem, hogy a természetesen "növekvő" sötétséget 

mától szánjuk imádságra. Ha egészen decemberig (a 

nap-éj-egyenlőségig) minden "besötétedő percet" 

imádsággal töltenénk - azokért, akik panaszkodnak, 

akik megsérültek, s beleragadtak a sötétbe - ez még a 

nyár végéig csak néhány perc - naponta egy, vagy 

eggyel több ember... 

Megszülethet a hála is, hagyhatunk eggyel több percet 

az öröm átélésére is. És megszülethet a CSEND IDEJE. 

Mely akkor már nem a sötétségé, hanem azé a 

világosságé, mely készülődik, hogy felragyoghasson. 

Bevállaljuk? 

Fodorné Ablonczy Mitka 

 

HIIRDETÉS 

Idén is megrendezésre kerül a hagyományos  

Református Ifjúsági Tábor július 15-21 között. Két 

korcsoport fiataljait várja a tábor: 9-12 éves és 12 év 

feletti jelentkezőket várunk. Akit érdekel a tábor, 

kérem jelezze minél előbb.  

VALAHOL KI VAN JELÖLVE A HELYED 

 

Bódás János verse 

 

Azért van síró, hogy vigasztald, 

Az éhező, hogy teríts neki asztalt. 

Azért van seb, hogy bekösse kezed, 

Vak, elhagyott azért van, hogy vezesd. 

Azért van annyi árva, üldözött, 

Hogy oltalmat nyerjen karjaid között. 

Azért roskadnak mások lábai, 

Hogy terhüket te segíts hordani. 

Az irgalmat kínok fakasztják. 

Mélység fölött van csak magasság. 

Hogyha más gyötrődik, szenved - azért van, 

Hogy te befogadd szívedbe boldogan. 

Megmutattad néha legalább, 

Hogy lelked által enyhült, szépült a világ? 

Vagy tán kezedtől támadt foltra folt 

Ott is, ahol eddig minden tiszta volt. 

 

Mi vagy? 

Vigasznak, írnak szántak, 

Menedéknek, oszlopnak, szárnynak. 

Valahol rég, siess ... keresd, 

Ki van jelölve a helyed. 

 

Csak ott leszel az, aminek Isten szánt, 

Másként céltalan lesz az életed, 

S a sors ekéje bármíly mélyen szánt, 

Mag leszel, mely kőre esett. 

Elkallódott levél leszel, 

Mely a címzetthez nem jut el. 

Gyógyszer, mely kárba veszett, 

Mit sohasem kap meg a beteg. 

Rúd leszel, de zászlótalan, 

Kalász leszel, de magtalan. 

Cserép, melyben nem virít virág, 

S nem veszi hasznát 

Sem az ég, sem a világ. 

 

 

The Hungarian Reformed Youth  Camp will be held 

in Mt. Pleasant, PA from July 15-21. Two age groups 

are welcome:  9-12 and over 12. If interested, please 

contact Rev. Judit Mayer.

Közösségi oldalról….  
 

https://www.facebook.com/mitka.fodorneablonczy?fref=nf
https://www.facebook.com/mitka.fodorneablonczy?fref=nf
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Orgonajáték  
Apostoli köszöntés 
Fennálló ének 167: 1-3 Jöjj, mondjunk hálaszót... 
Lekció Róma 12:9-21 
Nagyének   171 Megáll az Istennek Igéje... 
Prófétai ima 
Közének 479: 1-2 Hinni tanits, Uram...  
Textus Máté 6: 34 
Igehirdetés  
 
Pásztori ima 
Úri imádság  
  
Hirdetések 
Záróének 479:  3-4 Hinni tanits, Uram.... 
Magyar Himnusz Isten áldd meg a Magyart 
Áldás 
Orgona játék 

 

Amint már a testvérek tudják, a gyermekekkel Magyarországra költözünk 

egy évre. A szülői házban, Mohácson fogunk lakni, a gyerekek itt járnak 

majd iskolába, és az a reménységünk, hogy megtapasztalják a 

magyarországi lét szépségeit, mélyebben megismerik gyökereiket és a 

szélesebb családot. Gyülekezetünket Isten kegyelméből Nt. Csomós János 

gondozhatja tovább távollétünk idején, s közben egy kisdoktori programot 

végez, amelyért gyülekezetünknek is és a Wesley Egyetemnek is hálásak 

vagyunk. Természtesen távollétemben is Jánossal együtt szerkesztjük az 

Egyházi Látogatót, s a különféle telekommunikációs eszközök 

segítségével talán még időnként láthatjuk is egymást a gyülekezet 

közösségével. Sanyi itt marad, s reméljük, gyakran tud hazalátogatni. 

Emailen továbbra is elérhető leszek, és gyülekezetünket imádságaimban 

hordozom.  

 

In English, please... 

 

As you may know the girls and I are moving to Hungary for a year. Our 

dream is that the kids experience living in Hungary, going to local schools. 

Our congregation will be well taken care of by the Rev. Janos Csomos. He 

is in the process of being accepted into a Doctor of Ministry program, 

returning to the US in August. I am thankful to our congregation as well 

as to Wesley Seminary for extending his scholarship while we are away. 

Of course, I will be working with him on putting the Church Visitor 

together and hopefully, through technology, I can check in with our 

congregation from time to time. My email will remain the same in case 

you need to reach me. Sanyi will stay in the US, keeping our business 

afloat and hopefully will be able to visit with us often. Please keep us in 

your prayers and, of course, I will be praying for the continuation of our 

church. 

HIRDETÉSEK 
 

Következő alkalmaink: 
 

 
2018. július 29, 11 óra 

Figyelem! Ez az istentisztelet nem a 

hónap negyedik, hanem az ötödik 

vasárnapjára esik. Nt. Ujj László 

esperes úr ekkor tudja megtartatni a 

szolgálatot.  

2018. augusztus 26 ,  11 óra 

Pünkösdi istentisztelet, úrvacsora 

 

Mai istentiszteletünkre a virág-

adományt a Mayer-Szobácsi család  

hozta a nagyszülők emlékére. 

Kérjük, hogy gondoskodjunk 

minden hónapban a 

virágadományokról. Kölűs Jutka és 

Fedor Silvia segítségével irat-

kozzunk fel, hogy mindig legyen 

szép virágdísz az istentiszteleten.  

Múlt havi számunkból sajnos 

kimaradt, hogy a virágadományt 

Bagdy Zoltán a szülei emlékére 

hozta. Elnézést kérünk a hibáért.  

 

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 testvé-rekenek 

a kedvességét, akik a 

szeretetvendégséghez sütemény-

nyel, ételekkel 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

