
                                     

 

 

  

EGYHÁZILÁTOGATÓ 

A korinthusi levélben csak itt olvassuk az 

apostolnak ezt a hitvallását, az őskeresztyén hitvallást: 

Jézus Krisztus az „Isten Fia”. A Szentháromság 

titkaiba pillanthatunk be itt. Istent nem ismerhetnénk 

meg, ha Ő magát nem jelentette volna ki Fiában. 

Jézus megszületése ünnepére készülünk, első 

eljövetele, „adventje” ünnepére, ami lehetővé tette, 

hogy Istent megismerjük: aki Jézust látja, látja az 

Atyát (Jn 14,9). Jézus nem hagy bennünket kétségben 

az Atya akarata felől. Isten „igen”-t mon-dott az 

emberre, ezért küldte 

el Fiát az ember 

megváltására a 

világba. „Mert meg-

jelent Isten üdvözítő 

kegyelme minden 

embernek” (Tit 2,11). 

Istennek 

sokféle ígérete van. 

Vannak egyes 

embereknek a 

személyes életére 

vonatkozó ígéretei, és 

vannak az ő népének 

szóló, üdvtörténeti 

ígéretei is. Már az 

ősatyáknak is adott 

ígéreteket, sok ószövetségi próféta által is (Ézs 7,14, 

„Immánuél”; „Velünk az Isten” ami Jézusban 

teljesedett be Mt 1,23). Jézus azt ígérte az evangélium 

végén is, hogy minden napon velünk marad (Mt 28,20 

Jézusban Isten mindenkor velünk van). Istennek 

vannak olyan ígéretei, amelyek csak a világ végén 

teljesednek be, de azok is csak Jézushoz kötötten, 

Jézusban teljesednek majd be. Adventben az 

üdvtörténet nagy eseményeire, az előttünk álló 

egyházi évre is előre kell tekintünk. Így tudunk 

megerősödni abban, hogy Jézusban, mint 

Megváltónkban hiszünk, és gyedül az Ő érdeméért, 

biztosak lehetünk az üdvösségünkben. Isten legfőbb 

ígérete a mi üdvösségünk, örök életünk (Tit 1,2). Isten 

ezt erősítette meg számunkra Jézus eljövetelében, 

egész munkásságában. 

Ha képesek vagyunk arra, hogy az Isten 

ígéreteit Jézusban beteljesedni látjuk, ha hiszünk 

Jézus Krisztusban, mint a födre szállt Isten Fiában, 

akkor csak egy választ adhatunk Isten ajándékaira: 

Istent dicsőítjük. A hívő keresztén ezt teszi az egész 

életével, amelyet 

Isten Lelke ural és 

irányít. Ezt teszi 

istentiszteleten 

imádsággal, Isten 

akaratára „ámen” 

mondással. De még 

erre is csak Krisztus 

által képes a hívő 

ember: „általa 

(Krisztus által) 

mondunk áment 

Isten dicsőségére”.  

A Szentháromság 

Isten eláraszt 

bennünket 

áldásaival. Ilyen 

áldása a hívek közötti közösség, ahol együtt tudunk 

várakozni és együtt tudunk feleli Isten szavára. 

Pontosan ezt látjuk a Korinthusi levélben. Isten Pált a 

korinthusiakkal együtt erősítette meg Krisztusban. 

Krisztus erre az egységre tud elvezetni: még az 

apostolt sokszor támadó, szavaiban kételkedő 

korinthusiakat is elvezette a benne való hitben 

megerősödésre, és így helyreállította az apostol iránti 

bizalmukat is. Az apostol egész élete nyitott könyv – 

ha terveit megváltoztatta, arra bizonyára a misszió 

ügye késztette, és nem az ő megbízhatatlansága.  

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

„Mert az Isten Fia, Krisztus Jézus, akit közöttetek hirdettünk, én magam, Szilvánusz és Timóteus, nem 

lett „igen”-né is meg „nem”-mé is, hanem az „igen” valósult meg őbenne. Mert Istennek minden 

ígéretére őbenne van az igen, és ezért általa mondunk áment Isten dicsőségére.” (2 Korinthus 1,19-20) 

 (János evangéliuma 8,12) 
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Mohács Saga – Ötödik rész  
  Kedves Testvérek! 

 Alig hiszem el, hogy ismét egy hónap telt el, s 

lassan az adventi naptárakat vehetjük elő. Az idő 

repül, s néha mégis az az érzésem, bizonyos 

szempontból megállt.  

 Az elmúlt hónapban a szokásos iskolai 

tevékenységek és különórák sorát az őszi szünet 

szakította meg, amit a gyerekek már nagyon vártak. 

Azért volt különleges, mert az ezt megelőző héten az 

október 23.-ra való 

tekintettel a hétfő is 

munkaszüneti nap 

volt, amit egy másik 

hét szombatján 

kellett ledolgozni, 

illetve a diákoknak 

szombaton iskolába 

menni. Bár ezért 

kicsit morgolódtak, 

azt nem bánták, hogy 

tíz iskolanapból csak 

hármat kellett járni.  

Hogy kihasználjuk a 

lehetőséget, kicsit 

utaztunk, hiszen 

szeretném, ha a 

lányok meglátnák 

Európa, de főleg 

Magyarország szépségeit. A szünet közepén Bécsbe 

mentünk, ahol ugyan csak rövid ideig tartózkodtunk, 

ezért a sok látnivalóból szelektálnunk kellett. 

Választásunk a Schönbrunnra esett, a Habsburg 

uralkodók pazar kastélyára. Már az udvar impozáns, a 

mellékkertek, melléképületek is gyönyörűek, de amint 

az ember belép a termekbe, s végigmegy a szobákon, 

talán csak ekkor támad valami fogalma a Habsburg 

ház végtelen gazdagságáról.   A gyönyörű bútorok és 

festmények között sétálva azért eszembe jutott, vajon 

hány magyar könnye-vére árán lett ilyen impozáns ez 

a palota? A palotalátogatás után sétáltunk a 

Mariahilfer Strasse-

n, ettünk igazi 

bécsi szeletet, majd 

kirándulásunk 

további helyszínére 

indultunk. 

Ismerőseink Győr 

környékén laknak, 

így lehetőségünk 

nyílt a Mosoni 

Duna környékét 

megnézni. 

Csodálatos ártéri 

erdők, izgalmas 

kirándulóhelyek, 

fényképezkedés és 

jó beszélgetések 

tették 

emlékezetessé ezt a 

kis kirándulást. Bécsbe még vissza kell mennünk, 

hiszen oly keveset láttunk, s ekkor majd talán 

Sopront, és Magyarország északnyugati részeit is 

meglátogatjuk. 

Krisztusban egység és az egymás iránti bizalom 

kell, hogy jellemezze a gyülekezeteinket. Ha úgy 

érezzük, hogy ez nincs meg, az adventi várakozás 

kiváló alkalom, hogy ebben is megerősödjünk. 

Közösséggé legyünk Krisztusban, Krisztusra várva. 

Isten pedig az Ő Lelkét (Krisztus Lelkét) adja 

szívünkbe, és ez a Lélek naponként vezet a Krisztus 

követés útján. Már most bizonyosságot ad a kegyelem, 

az örök élet felől – ezzel a reménységgel, terheket 

elhordozni tudó erővel járhatunk a jelenben. Istenéi 

vagyunk, rajtunk van a pecsétje. Ő igénybe vesz az Ő 

szolgálatára, és alkalmassá is tesz e szolgálatra: 

„felken”, ahogy egykor a királyokat, papokat és 

prófétákat is felkente. Így válunk mi is a részeivé a 

 

 „Felkent” („Krisztus”) Jézus szolgálatában.  

Igeszakaszunk szerint első renden a róla való 

bizonyságtétel szolgálatába von be bennünket (2Kor 

1,18–19).  

Ebben az adventi készülődésben Isten arra hív 

bennünket, hogy erősödjünk meg Isten ígéreteiben. 

Isten ígéretei Krisztushoz kötöttek, ezért aki 

Jézusban hisz, az egészen biztos lehet az örök élete 

felől. Készüljünk úgy, hogy nyitottak vagyunk  

életünkben a Lélek vezetésére. Csak így 

tudjuk Isten ajándékait észrevenni és méltóképpen 

megünnepelni. Így Isten beteljesedett ígéretei a mi 

életünkben is meg fognak mutatkozni. 
Balla Péter alapján írta: Csomós János 

 



                                     

 

 

  

 A mohácsi gyülekezetben 

vasárnap emléktábla avatás volt, 

amely a gyülekezet volt 

lelkipásztorainak állított méltó 

emléket. Hogy mennyire más az 

európai és az amerikai 

időszámitás, azt az is illusztrálja, 

hogy a mohácsi gyülekezetet az 

ezerötszázas évek vége óta 

jegyzik református közösségként, 

lelkipásztori szolgálattal. S milyen 

érdekes, mindig azt gondoltam, 

templomunk is egy azok közül, 

amelyet a reformáció után a 

katolikus hitről áttértek “hoztak” 

magukkal, de tévedtem. A 

mohácsi templomot a református 

gyülekezet építtette, s 1779 óta 

várja a híveket, de már 

megépítése előtt is volt egy 

deszkatemplom, amely hatvan 

évig szolgálta a gyülekezetet. 

Érdekes még tudni, hogy ez a 

gyülekezet egyike a Sztárai 

Mihály alapította 200 közösség 

egyikének. Van egy majdnem 

ilyen idős, ezüstből készült arany díszítésű kehely, 

amelyet az ellenreformáció idején a Mohács sziget 

egyik odvas fájában rejtegettek a hívek. Ez a szép 

relikvia ma Kecskeméten látható, a múzeumban.  

 Életem során két itt szolgáló lelkipásztort 

ismertem (a jelenleg szolgáló kollégán kívül), s 

mindkettőjük leszármazottai szép számban jöttek el 

emlékezni. Vikár Zoltán bácsi keresztelt meg, Szabó 

Miska bácsi pedig elindított azon az úton, amelyen 

most is, az Úr segítségül hívásával járok. Megható és 

meglepő volt, hogy engem is 

köszöntöttek egy virágcsokorral, mint 

a gyülekezetből származó 

lelkipásztort. A másik, szintén 

gyülekezetünkből indult 

lelkészkolléga, Nagytiszteletű Sümegi 

Péter hirdette az igét, s leplezte le a 

táblát. Ő egyébként a Baranyai 

Egyházmegye főjegyzője. Milyen 

kegyelmes a mi Urunk, hogy már 450 

éve hallhatjuk az Ő igéjét és 

fohászkodhatunk hozzá. Vajon a 

következő, majd félezer évre mi az Ő 

akarata ennek a gyülekezetnek az 

életére?  

 Bár keveset nézek televíziót, 

azért észrevettem, hogy a hír műsorok 

mind a tv-ben, mind a rádióban 

nagyon pozitív képet sugároznak az 

országról. A gazdasági növekedés 

meglepően nagy, az átlagfizetések 

jók, az ország biztonságos, mondják a 

kormánypárti hírcsatornák. Viszont ha 

az embereket kérdezzük, a legtöbben 

morognak, elégedetlenek, ehhez 

képest mégis nagyon szép, új autókból 

szállnak ki. Nehéz kibogozni, vajon 

kinek is van igaza. Az azért bizonyos, 

hogy a kormány sok pénzt fordít 

középületek felújítására, 

infrastruktúrára, a határon túli 

magyarság támogatására, s ez 

sokaknak nem tetszik. De hát 

mutasson nekem valaki egy országot, 

ahol mindenki elégedett a kormány 

működésével. A politikai életet 

egyenlőre a migráció kérdésköre 

uralja, s érdekes megfigyelni, Európa 

országai hogyan válaszolnak erre a 

húsbavágó kérdésre. Az olaszok, 

Ausztria, Lengyelország, Csehország 

és Szlovákia a magyarokkal 

egyetértésben, köszönik szépen, nem kérnek az Unió 

által diktált migráns-betelepítésekből. Érdekes lesz 

majd látni a jövő tavasszal soron következő Európai 

Parlamenti szavazást, ahol bizony jobban 

megmutatkozik, vajon elégedettek-e nyugateurópai 

polgártársaink vezetőik döntéseivel.  

 Mi itt, egyelőre, biztonságban élveztük a 

hosszú vénasszonyok nyarát. Szokatlanul magas 

átlaghőmérséklet, melegrekordok után ezen a 

hétvégén itt is megkezdődött a hidegebb, őszies-télies 

idő. Szerencsére mostanra kellő 

gyakorlatot szereztem a cserépkályha 

begyújtásában és már majdnem 

sikerült este úgy megraknom a kályhát, 

hogy reggelre is maradjon parázs…. 

 Ma reggelre hószállingózás 

izgatta fel a gyerekeket, akik 

csalódottan vették tudomásul, hogy itt 

hiába esik a hó, iskolába akkor is kell 

menni. Én gyermekkoromból csak a 

szénszünetre emlékszem, a hó akkor 

sem volt akadálya az oktatásnak.  

 Szeretettel köszöntjük 

gyülekezetünket, s kívánunk áldott 

ádventi időszakot.  
Mayer Judit 



 

Washingtoni Magyar Református Egyház 
Vasárnapi istentisztelet,  2018. november 25. 

Mayer Judit  és Csomós János  lelkipásztorok 

 

  

Orgonajáték  

Apostoli köszöntés 

Fennálló ének 312:1 Várj ember szíve készen…  

Lekció 24. Zsoltár 

Gyereksarok  

Nagyének   367:1-4 Emeljük Jézushoz szemünk... 

Prófétai ima 

Közének  463: 1. Isten élő Lelke, jöjj... 

Textus Máté 21,1-11 

Igehirdetés Az Úr érkezése – Világ újra értelmezésé  

Pásztori ima 

Úri imádság   

Hirdetések 

Záróének 303: 1-4 Jöjj, népek megváltója… 

A 4. sz. Bátori József cserkészcsapat betlehemes műsora 

Magyar Himnusz Isten áldd meg a Magyart 

Áldás 

Orgona játék 

HIRDETÉSEK 
Következő istentiszteleti 

alkalmaink: 

2018. december 25, Kedd, 

Karácsony ünnepi Úrvacsorás 

istentisztelet 

2019. január 27, istentisztelet 

2019. február 24, istentisztelet 

 

A mai Istentiszteletre a 

virágokat Virágh Károly hozta 

nagyszülei emlékére.  

Nagyon köszönjük a 

gondoskodást, kérjük a 

testvéreket, hogy továbbra is 

hordozzák szívükön az alkalmaink 

ékesítését. 

 

Következő hónapban is két 

helyszínen tartunk gyülekezeti 

Bibliaórákat..  

- december 15-én, szombaton 

Marylandban, helyszínről a 

gyülekezetünk honlapján 

tájékoztatjuk a testvéreket. 

- december 21-én, pénteken, 

Virginiában, 6:00-tól a Fedor 

család otthonában tartunk 

Bibiaórát.  

Kérjük a testvéreket, hogy 

hirdessék ezeket az alkalmakat 

másoknak is. Minden érdeklődőt 

szeretettel várunk! Azok a 

testvérek, akik szeretnének 

értesülni ezekről az alkalmakról, 

de korábban nem kaptak erről e-

mailt, azok jelezzék ezt az 

igényüket lelkipásztoroknál. 

 

Imádkozzunk betegeinkért, s 

kérjük, ha valaki szeretné, hogy a 

lelkész meglátogassa, jelezze ezt 

akár telefonon, akár e-mailben. 

 
Lelkészek elérhetősége: 

Mayer Judit: 
E-mail: mayerjudit@verizon.net 

 

Csomós János 
Telefon: (202) 999-2165 

E-mail: csomosjanos@gmail.com 

Gyülekezeti honlapunk új címe: 
www.hungarianreformedchurchdc.org 

 

Adventi koncert: Seres Zsuzsanna testvérünk ebben az évben is 

adventi hangversenyt szervez. Idén Orbán László hegedűművésszel és a 

Rózsafa gyermek csoport közreműködésével. A koncert alatt 

elhangzanak ismert magyar költők megzenésített versei, magyar 

karácsonyi népdalok is. A koncert után magyar finomságok és 

borkóstoló lesz. 

Időpont: 2018. december 2. Vasárnap délután 3:00 órakor. 

Helyszín: Marymount University, Reinsch Auditorium 

2807 N Glebe Rd Arlington, VA 22207 

Jegy ára: $15.00 Jegyek elővételben, online megvásárolhatóak a 

gyülekezetünk honlapján is. 

 

Gyászjelentés: Szomorú szívvel, de Isten akaratában 

megnyugodva hirdetjük, hogy Gerő Luca, a San Francisco-i 

cserkészcsapat örsvezetője, az elmúlt vasárnap hajnalban, tragikus 

körülmények között életét vesztette egy tűzvészben, Orinda, California-

ban. Református gyülekezetünk és a 4. sz. Bátori József cserkészcsapat 

osztozik a Pigniczky-Gerő család fájdalmában. Kérjük Isten vigasztaló 

Szentlelkének jelenlétét a család életében. A tragédia következményében 

a ház teljesen leégett, ehhez szervez gyűjtést a család baráti köre. Aki 

megteheti, kérjük adakozzon. Részleteket megtalálhatóak a gyülekezet 

honlapján 
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