
                                     

 

 

  

EGYHÁZILÁTOGATÓ 

 Izrael népének életében fontos szerepet 

játszott a kérdezés. Ennek segítségével tanította a 

családfő a gyermekeket, az idősebb generáció így 

hagyományozta az ifjakra a átélt élményeket, az Isten 

által véghezvitt csodálatos tettek emlékeit. Ezért 

alakult ki az a hagyomány, hogy a páska vacsora 

estéjén a gyermeknek meg kellett kérdeznie, hogy 

mire emlékeznek, az asztalon lévő tárgyak, ételek mit 

jelképeznek. Ahogyan egy pár számmal korábbi 

újságunkban beszéltünk róla, Izrael népe mikor átkelt 

a Jordánon, tizenkét követ állított fel, melyek 

emlékeztették 

Izrael népét Isten 

gondviselésére. 

Ha a gyermekek 

megkérdezték, 

hogy mire valók 

ezek a kövek, 

elmondták nekik 

a Jordánon való 

átkelés 

csodálatos 

eseményét, és 

Isten hatalmáról, 

erejéről 

beszéltek. A 

múltra való 

emlékezés, a 

múltban megélt 

csodák továbbadása, a nagy elődök és hősök 

felemlegetése fontos esemény volt Isten kiválasztott 

népének az életében. 

Napjainkban azonban egyre több figyelem 

összpontosul a jövőre, a jövő tervezésére, ellenben a 

múlt dicső és talán kevésbé dicső eseményeinek, hős 

elődök életének felidézésével. Sokszor van olyan 

érzésünk, hogy a jövőt akarjuk széppé tenni úgy, hogy 

nincs gyökerünk, amelybe kapaszkodhatnánk, ami 

biztonságot és reményt adna nekünk. Gyakran 

elfelejtjük múltunkat, vagy éppen abból kilépve 

szeretnénk építeni a jövőnket. Azt viszont éreznünk 

kell, hogy így nem megy. Babits Mihály szavait 

idézve: „Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb 

a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a 

jövőbe”. Jó és áldott dolog a múlt dicső nagyjaira és 

eseményeire emlékezni, hiszen az emlékezésnek nem 

kell siránkozássá és önsajnálattá válnia. Épp 

ellenkezőleg! Mert ezekben az eseményekben 

megláthatjuk Istenünk biztosan munkálkodó és erős 

kezét. Annak az 

Istennek a kezét, 

aki ismeri a 

múltunkat és 

jelenünket, s 

akitől várhatjuk 

jövendőnket is. 

Még akkor is, 

ha a régmúlt 

történései nem 

éppen úgy 

sikerültek, mint 

ahogyan azt mi 

szerettük volna. 

Isten 

gondviselését 

nem csak a 

győztes oldalon 

fedezheti fel az ember.  

A 21. században egyre kevesebbet kérdeznek a 

fiatalok a múltban átélt dolgok felől, és egyre 

kevesebbet mesélnek a nagyszülők a múlt 

eseményeiről. Pedig egy-egy hívő, hiteles életpélda 

sokat jelenthetne az ifjak életében. Erőt, bátorságot, 

reményt adhatna az Istennel megélt áldott tapasztalat 

továbbadása. Korunk emberének pedig nagyon is 

szüksége van egy-egy ilyen életpélda felmutatására. 
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„Ha majd megkérdezik fiaitok, mondjátok meg nekik…”  

(Józsué könyve 4,6-7) 
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Mohács Saga – Negyedik rész 

   

Kedves Testvérek! 

Ahogy már múltkor is beszámoltunk róla, a 

nyári vidám, eseményekben dús időszak után 

megkezdődtek a szürke hétköznapok. A gyerekek 

most már megszokták az iskolát, ami persze sokkal 

nehezebbnek bizonyult, 

mint ahogy elképzeltük. 

Liliben bíztunk 

leginkább, aki eleinte 

jól is vette az 

akadályokat, de aztán 

ahogyan a tanagyag 

nehezedett, lett egyre 

bizonytalanabb abban, 

mit is ért, mit nem ért, 

mit tanulnak, mi az, 

amit be kell pótolnia. 

Ahogy telt az idő, egyre 

világosabb lett számára, 

hogy a gimnázium 

harmadik évében már 

szinte lehetetlen 

bepótolni azt a 

mennyiségű anyagot, 

amit az itteni iskola 

elvár. Kiváltképp, ha 

hozzátesszük, eddig 

ugyebár nem magyarul, 

hanem angolul tanulta 

az anyagot. A múlt 

héten aztán be kellett 

látni, hogy valami megoldás után kell nézzünk. Ezt a 

megoldást a pécsi Apáczai Csere János Nevelési 

Központ kéttannyelvű gimnáziuma jelentette. Lili 

megkönnyebbült, és a három napos próbaidő után úgy 

döntöttünk, itt folytatja tanulmányait. Annyival 

nehezebb a dolga, hogy busszal kell bejárjon, de 

szerencsére a buszközlekedés nagyon jó a két város 

között. A tantárgyak 

körülbelül felét angolul 

tanítják, ami nagy 

könnyebbség Lili 

számára. Zsófi is 

kipróbálta ezt az iskolát, 

de neki minden változás 

nagy trauma, igy ő az 

első nap után azt mondta, 

inkább marad a mohácsi 

gimnáziumban. Sokat 

tanulunk, sok segítségre 

van szükségük, sok idő 

elmegy azzal, hogy 

mindhárom gyerek 

leckéjét át kell vegyük, 

de remélem, karácsony 

tájára talán nagyobb 

önállóságra tesznek szert.  

Az őszi szünet 

jövő héten kezdődik, már 

alig várjuk, én talán még 

jobban, mint a 

gyerekek… 

A mindennapok 

megszokott dolgai 

mellett, Istennek hála, a szolgálatra is van időm. Múlt 

vasárnap három gyülekezetben is szolgáltam. A 

Mikor emlékezünk az 1956-os forradalom 

dicső és kevésbé dicső eseményeinek évfordulójára 

akkor pontosan ezért kell odafigyelnünk a történtekre. 

Az eseményekben számos olyan testvérünk részt vett, 

akik ma is köztünk élnek, és sokat beszélhetnek az 

akkori időkről. Nagyon élénken él bennem is az az 

alkalom, amikor először beszélgettem a családommal 

az akkori eseményekről és nagymamám szapora 

léptekkel rohant a nyitott ablakhoz, hogy bezárja az 

elhangzott szavakat a szobába. Ez már csak egy 

beidegződésből történt nála, de mégis sok mindent 

elárult számomra a korról, az emberek tetteiről, a 

bátorságról, amiről egy ideig beszélni sem volt szabad. 

Viszont ma már lehet és hiszem, hogy kell is. Tudom, 

hogy a forradalom idején élt magyarok hite és 

 

hazaszeretete sok mindenre megtanítja az ifjakat, 

legalábbis azokat, akiknek van füle a hallásra. 

Az 1956-os forradalom emlékezése felkiáltó 

jel a fiatal nemzedék, és felkiáltójel az idősebb 

nemzedék számára egyaránt. A fiatalok tanuljanak 

meg kérdezni. Kérdezni a múlt nagy eseményeiről, 

hős embereiről. Az idősebbek pedig tanuljanak meg 

mesélni, hogy továbbadják a fiataloknak a múltban 

megélt bátor tetteket, egy-egy hithős példaadó életét 

és magatartását. Legyen ott a szívünkön Isten tanító 

szava: „Ha majd megkérdezik fiaitok, mondjátok meg 

nekik…”. Mondjátok el nekik a megélt csodákat, az 

emberek példaadó életét, Isten kezének munkáit, 

hogy ők is továbbadhassák azt gyermekeiknek. 

Csomós János 



                                     

 

 

  

Dunaszekcsőn lévő anyagyülekezet mellett két 

társegyházban is hirdettem Isten igéjét, Palotabozsok 

és Véménd nevű falvakban. Mindhárom helyen 

nagyon kicsiny a gyülekezet, magjukat a kitelepített 

svábok helyére betelepített felvidéki reformátusok 

képezik. Amikor sok évtizede utoljára itt prédikáltam, 

még többen voltak, viszont vagy valakinek az 

otthonában, vagy a nagyon rossz állapotban lévő 

gyülekezeti teremben voltak az istentiszteletek. Most 

Dunaszekcsőn szépen felújították a templomot, 

Palotabozsokon új, kicsiny templom épült, Véménden 

pedig egy új épületben kapott helyet a gyülekezeti 

terem. Igen ám, de a szép környezet, a modern 

infrastruktúra hiábavaló, ha a gyülekezetek ugyanúgy 

elfogynak, mint Amerikában…. A magyar kormány 

nagy összegekkel támogatja az egyházakat, a 

templomok felújítására sok pénzt áldoznak, de vajon 

ki fogja a szépen felújított padsorokat megtölteni? 

Számomra nagy kérdés, hogy vajon az állami 

támogatás nem eredményezi-e a hívek egyre kisebb 

felelősségvállalását, azt, hogy tudják, mindegy, 

járnak-e 

templomba, vagy 

sem. A lelkészek 

fizetésének egy 

része is állami 

támogatás, s a 

fizetések az 

egyház központi 

elosztásából 

jönnek. Vajon a 

túlzott 

központosítás nem 

eredményezi e azt, 

hogy mind a 

hívek, mind pedig 

a lelkészek 

gépiessé válnak, s 

hitéletük 

kiüresedik? Ugyanakkor az állami támogatás sok jó 

program megvalósítását és az épületek állagának 

megőrzését teszik lehetővé. Bizony, nehéz eldönteni, 

melyik a jó út, melyik a jó megoldás, s vajon 

korrumpálódhat-e valaki ebben a folyamatban. 

Minden esetre örvendetes, hogy ma Magyarországon 

minden keresztyén szabadon és nyíltan gyakorolhatja 

hitét, s hogy ehhez az ország kormánya segítséget ad, 

s támogatja az egyházi intézményeket és iskolákat. 

Milyen más ez, mint azokban az időkben, amikor az 

1956os forradalom hősei életüket áldozták ezekért a 

jogokért, privilégiumokért.  

Amint említettem, jövő héten kezdődik az őszi 

szünet, s erre a hétre esik a halottak napi, vagy 

mindenszentek napján megszokott temetőjárás. 

Gyerekkoromból megmaradt az emlék, hogy végig 

járjuk a temetőket és egyúttal a rokonokat is, amikor 

elvisszük a koszorúkat az elhunyt családtagok 

sírjához. Nekünk ez most a következő helységeket 

jelenti: Siklós, Matty, Mohács, Paks, Madocsa és 

Budapest. A rokonokkal való találkozás mellett a 

halottak napi időszak egyik legkedvesebb emléke a 

sült gesztenye. A mohácsi, de a paksi temető 

bejáratánál is lehetett kapni a helyben sült, finom 

gesztenyét. Kíváncsi vagyok, vajon most is van e? 

Nem tudom, de hogy Halloween már van, azt tudjuk. 

Magyarországon villámgyorsan terjednek az amerikai 

szokások. A Valentin nap Bálint nap néven már 

egészen bevetté vált, a virágosok és csokoládéárusok 

örömére. Most pedig azok örvendhetnek, akik tököt 

vetettek tavaly, mert máris divatossá vált a mindenféle 

ijesztő vagy vidám arcok faragása. A gyerekek 

szomorúan vették tudomásul, hiába faragnak szép 

töklámpást, ha 

itt kopogtatnak 

az ajtókon 31. 

estéjén, 

legfeljebb 

meglepett 

arcokat 

láthatnak… 

Talán majd a 

húsvéti 

locsolás 

kárpótolja őket 

a hiányzó 

csokoládékért. 

De addig még 

sok víz 

lefolyik a 

Dunán, 

legalábbis reméljük, mert a héten több mint 

hetvenéves rekord dőlt meg, már ami az alacsony 

vízállást illeti. Amióta mérik, még soha nem 

jegyeztek fel olyan alacsony dunai vízállást, mint 

csütörtökön reggel Mohácsnál. Hatvankét centimétert 

mutatott a mérce. Várjuk hát az esőt, várjuk, hogy a 

hajózás megindulhasson.  

Addig is adja az Úr, megmaradjunk az Ő 

szeretetében. Áldás, békesség! 

Mayer Judit 
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Orgonajáték  

Apostoli köszöntés 

Fennálló ének 390 Erős vár a mi Istenünk 

Lekció Galatákhoz írt levél 5,1–6 

Keresztelés előtt     329:2 Nem éltem még e föld színén… 

Keresztelés 

Gyereksarok 

Nagyének   475:1-3 Imádkozzatok és buzgón kérjetek.. 

Prófétai ima 

Közének 479,1 Hinni taníts Uram… 

Textus Máté evangéliuma 10,26–33 

Igehirdetés A Reformáció ébresztője 

Pásztori ima 

Úri imádság  

Megemlékezés - 1956. évi forradalom évfordulója alkalmából 

Hirdetések 

Záróének 397:1-3 Ó, Sion ébredj, … 

Magyar Himnusz Isten áldd meg a Magyart 

Áldás 

Orgona játék 

HIRDETÉSEK 
Következő istentiszteleti 

alkalmaink: 
 

2018. november 25, Adventi 

istentisztelet.  

2018. december 25, Karácsony 

ünnepi Úrvacsorás istentisztelet 

2019. január 27, istentisztelet 
 

A mai Istentiszteletre ismét két 

helyről érkeztek a virág adományok: 

Kocsis Nándor és Kocsis Zsuzsa 

hoztak virágokat szüleik emlékére. 

Valamint, Loga Andrea egy 

kedves barátja halálára emlékezve 

hozott virágokat. 

Nagyon köszönjük a 

gondoskodást, kérjük a testvéreket, 

hogy továbbra is hordozzák 

szívükön az alkalmaink ékesítését. 
 

Következő hónapban újra 

indítjuk a gyülekezeti bibliaórákat. 

Ismét két helyszínen fogunk 

találkozni minden hónapban.  

- november 3-án, szombaton 

Washingtonban, helyszínről később 

tájékoztatjuk a testvéreket. 

- november 16-án, 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, 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 

 

WITTENBERG 

 

Október utolsó napja már. 

A látóhatár 

fénylő napkeltet ígér: 

„Az igaz ember hitből él…” 

Az a korszakváltó hajnal 

megajándékozta a világot: 

Szöget és kalapácsot 

adott egy szerzetes kezébe. 

…Amíg a vártemplomhoz ér: 

„az igaz ember pedig hitből él…” 

– suttogja, még csak önmagának, 

de az egész világnak 

szól attól kezdve az üzenet, 

a kapura kiszögezett hitvallása sok 

éjszakának… 

 

 

A kinyitott szent Bibliának 

fölismert igazsága beszél: 

„Az igaz ember hitből él!” 

…mert fújt a Szél 

azon a kora reggelen, 

nem maradt többé rejtelem, 

hogy Isten szereti a világot 

önmaga adott váltságot érte 

Fia halála által! 

S mert Ő mindent 

megfizetett, 

azért nem lehet elveszett, 

senki, aki hisz Benne! 

Hisz, szeret és remél… 

„Az igaz ember hitből él!” 

Lukátsi Vilma 
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