
                                     

 

 

  

EGYHÁZILÁTOGATÓ 

Az elmúlt évtizedekben Magyarországon 

rengeteg sok pályázatot írtak különféle szervezetek. 

Az Európai Uniós támogatásokkal számos vállalkozás 

kaphatott új lendületet. A kistérségekben működő 

alakulatokat külön tanfolyamokkal vezették be a 

pályázat írás fortéjába, hogy a tapasztalatlan 

kezdőknek is legyen esélye. Volt szerencsém részt 

venni egy ilyen programban, ahol elmondták, hogy 

minden korszaknak megvolt a maga trendje. 

Régebben, a kilencvenes években inkább a kéregetés 

volt a divat.  A pályázó, 

ha nyerni szeretett volna, 

azt kellett bemutassa, 

hogy mennyire rászorul 

a kívánt támogatásra. 

Később ez átfordult a 

fejlődés irányába. 

Nagyrészt azok a 

kérelmek nyertek pozitív 

elbírálást, akik 

megmutatták, hogy 

mennyire dinamikusan fejlődő programmal 

rendelkezik a benyújtó szervezetük és ezt a 

gyarapodást gyorsítaná, ha további támogatást 

kapnának. Ez a folyamat azt gondolom mindenki 

számára ismert, még akkor is, ha soha nem kellett 

pályázat írással foglalkoznia. Tudni kell, hogy mit 

szabad és mit nem szabad kérni. Érezni kel a határt, 

hogy meddig mehetek el. 

 Legyen bármilyen természetű a kérés, azt 

mindig egy alapos mérlegelés előzi meg. Viszont a 

Biblia egészen másról beszél, amikor ember és Isten 

közötti viszonyban beszél a kérésekről. A Zsidóhoz írt 

levél szerzője, hogy kifejezze ezt a kapcsolatot, azt a 

görög szót használja, ami jelent nyíltságot, 

egyenességet, magabiztosságot, bátorságot, az 

örömmel teli őszinteséget. Ez a szó teljes nyíltságot 

jelent, különösen Isten és ember viszonyában a 

megnyílást, az őszinte feltárulkozást fejezi ki az ige. 

Aki tudja, hogy milyen új életet nyert Jézus 

Krisztustól és elhiszi, amit a Szentírás tanít neki, az az 

ember valami megtapasztalja, ahogy valami 

rendkívüli magabiztosság lesz úrrá az életén. Isten 

igéje pedig éppen erre szeretne megtanítani 

bennünket. A Biblia arra nevel minket, hogy Krisztus 

hatalmával képesek legyünk egy olyan egészséges 

öntudatot kialakítani a saját lelkünkben, hogy minden 

félelem nélkül, bátran tudjunk közeledni a kegyelem 

trónusához. A leginkább felemelő ebben az, hogy ezt 

a bizalmat nem 

kiérdemelni kell és nem 

is megküzdeni kell érte, 

hanem egyszerűen csak 

meg kell tanulni. Isten 

egyértelműen 

bebizonyította, hogy ez a 

bizalom egyszerűen a 

mienk lehet.  Jézus 

személye bizonyság arra, 

hogy Isten szeretetébe 

fogadott bennünket, és soha nem vonja meg tőlünk 

kegyelmét. Jézus utat nyitott menny és föld közt. Ő 

közbenjáró Isten világa és a mi világunk közt, mert 

„áthatolt az egeken.” Jézus arra tanítja tanítványait, 

hogy: „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják 

az Istent.” (Mt 5,8) Keresztyén hitvallásunkhoz 

ragaszkodni azt jelenti, nem engedem, hogy 

elhomályosodjon a látásom, és szem elől veszítsem 

Istent. Nem engedjük, hogy bármi megingassa a 

magabiztosságunkat, azt a hitet, hogy Istenhez bátran 

odamehetünk, bármilyen kéréssel. „A lelki tanítás 

legfőbb gyümölcse az, hogy Istent teljes bizalommal 

hívjuk segítségül; viszont az egész vallás összeomlik 

és megsemmisül, ha megfosztják a lelkeket ettől a 

bizalomtól.” – írta Kálvin a Zsidókhoz írt levél 

magyarázatában. A kérdés csupán annyi, hogy 

megvan-e bennünk ez a megértő Istenbe vetett hit, és 

a Hozzá való ragaszkodás és az ebből  

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

“Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához,  
hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. (Zsidókhoz írt levél 4,16) 
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Mohács Saga – Harmadik rész 

   

Kedves Testvérek! 

Megkezdődtek a szürke hétköznapok, amiket 

főként az fémjelez, hogy beindult az iskola. 

Ezt a gyerekek nem egyforma lelkesedéssel 

vették, Zsófi például belázasodott az előző héten, 

ezért sajnos az ő iskolakezdése három nappal 

kitolódott. Ha őszinték akarunk lenni, ezt ő egyáltalán 

nem bánta, s azóta is minden nap felemlegeti, hogy 

nem akar iskolába járni.  Kétségtelen, hogy a mohácsi 

gimnázium nem kelt bizalomgerjesztő látványt, mivel 

a valahai püspöki palota éppen felújítás alatt van, s 

nemcsak kevesebb 

tanteremmel kell 

boldogulni, de az 

építkezéssel járó 

minden zaj és 

rendetlenség is 

zavarhatja a 

diákokat. Ehhez 

járul még az a tény, 

hogy Magyar-

országon még, 

sajnos, a tanárok 

nem mind vannak 

felkészülve a 

különleges esetekre, 

vagy a speciális 

nevelési igényű gyerekekre. Márpedig két Amerikából 

érkezett gyermek bizony különleges esetnek számit 

Mohácson. Zsófi megérezte ezt és azóta heves 

ellenállás kiséri minden reggel az abbéli 

törekvésünket, hogy induljanak az iskolába. Istennek 

hála, a korcsolyázás kérdése is megoldódott, s bár 

Székesfehérvárra kell mennünk, szereti a csapatot, 

ahol folytathatja kedvenc sportját. 

Lili sokkal jobban alkalmazkodott az új 

helyzethez, hamar megbarátkozott az osztálytársakkal, 

a házi feladatokat illetően ez és a modern technika 

nagy segítségére van. Esténként a különböző 

közösségi médiákon keresztül beszélik meg, ki mivel 

van elmaradva. Persze az ő számára sem az iskola a 

legnagyobb örömforrás, hanem a szekszárdi Bartina 

néptáncegyüttes. Ebbe az országosan, de 

nemzetközileg is 

ismert és elismert 

táncegyüttesbe 

vették fel Lilit a 

legmagasabb szintű 

csoportba. Örömmel 

vállalja, hogy 

busszal kell utaznia, 

mert ilyen szintű 

együttessel táncolni 

kiváltság. Máris 

része volt a múlt 

szombaton meg-

rendezett Szekszárdi 

Szüretnek, ahol 

csodálatos felvonulás 

és program keretében láthattuk a különböző borrendek 

képviselőit, a város iskoláinak, óvodáinak gyermekeit 

és a helyi és vendég néptáncosokat. Még a 

következő bátorság, hogy bármikor, bármilyen 

kéréssel fordulhatunk Hozzá, hiszen ahogy a Zsoltáros 

mondja: „Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan 

tudod Uram.” (Zsolt 139,4) 

 Isten, igéjén keresztül arra buzdítja a hozzá 

imádkozókat, hogy merjenek merészek, határozottak 

lenni kéréseikben, magabiztosan imádkozva azokért a 

dolgokért, amiket nem érdemelnek meg. Ez a 

keresztyénségünk alapja és a hitünk mércéje is, hogy 

biztosak vagyunk Isten jóságában és kegyelmében. 

Elhisszük, hogy Isten meg fog áldani bennünket, azért 

mert Ő jóságos, és nem azért mert mi azok lennénk. 

 Egy-egy pályázat megírásánál mindig megvan 

az esélye annak, hogy akad egy sokkal frappánsabban 

megfogalmazott, sokkal jobban összeszedett beadvány. 

Az is lehet, hogy valaki annyira elsöprő erejű kérelmet 

nyújt be, hogy a miénket már senki sem olvassa el. 

 

Ezeknél a kérelmeknél mindig ott van az elutasítás a 

meg nem hallgatás esélye. Viszont Isten trónusa előtt 

ennek éppen az ellentéte valóul meg. Krisztus miatt 

nekünk lehetőségünk van bátran odamenni Isten 

trónusához, határozottan, azzal a tudattal, hogy az 

imáink egészen biztos választ kapnak. Erről a 

bizalomról az evangéliumokban Jézus így tanít: „Ki 

az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret 

ér tőle, vagy amikor halat kér, kígyót ad neki? Ha 

tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni 

gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti 

mennyei Atyátok azoknak, akik kérnek tőle?” (Mt 

7,9-11) Merjünk gyermeki őszinte bizalommal menni 

Isten színe elé, mert ő minden feltételét biztosította 

annak, hogy magabiztosak legyünk Őelőtte. 

Csomós János 



                                     

 

 

  

Vajdaságból is jött egy csoport. A helyiek 

felvonultatták gyönyörű sárközi viseleteiket.  

Kicsi Babykénk is, Istennek hála, szereti az 

iskolát. Sport tagozatos, és a tornatanár hamar 

észrevette, Krisztina tehetséges majd minden 

sporthoz. Be is nevezték egy versenyre, de sajnos a 

leányzó még nem ért mindent, ezért nem tudjuk 

pontosan, mikor és hol lesz a verseny, valamint hogy 

milyen számban is indul a gyermek. Remélem, a 

testnevelés tanár hamarosan válaszol az emailre, 

amelyben szerényen érdeklődtem a részletek felől. A 

történelem sem járt jobban, mert amikor kérdeztem, 

mit tanultak aznap, a válasza ennyi volt: kettő András 

meg három Béla volt az órán. Gondolom, II. András 

és III. Béla királyaink nem személyesen jelentek meg 

az iskolában, mert szerintem róluk lehetett szó… 

A gyerekekkel együtt én is újratanulom a 

hatodikos, illetve a 

gimnáziumi tananya-

gokat. Mit mondjak, 

meglehetősen eről-

ködnöm kell az 

emlékek felidézésén. 

S persze vannak 

egészen új dolgok, 

amik a mi időnkben 

még nem, vagy 

legalábbis nem igy 

kerültek sorra. Sebaj, 

ahogy a latin mondás 

tartja: Repetitio est 

mater lectionis, 

vagyis ismétlés a 

tudás anyja.  

Hogy unat-

koznék, az nem 

állíthatom egyébként sem, hiszen a délutánok a 

gyerekekkel való tanulással, illetve a különórákra való 

oda és visszajutással telnek. E tekintetben nem 

különbözik az itteni helyzet az otthonitól. Istennek 

hála, azért a szolgálatban is részt vehetek. A helyi 

lelkész megkért, hogy helyettesítsem, ezért két hete én 

tartottam az istentiszteletet Kölkeden és Mohácson is. 

S mivel másnap a Baranya Megyei Lelkészegyesület 

épp Mohácson tartotta gyűlését, ha nem is a teljes 

időre, de egy órára oda is el tudtam menni. Nagy 

öröm volt régi kollégákat látni, illetve új 

szolgatársakkal megismerkedni. Sajnos a legtöbb 

gyülekezet itt is ugyanolyan problémákkal küzd, mint 

Amerikában: a gyülekezetek elöregednek, a falvakból  

a fiatalok s a munkaképes korú emberek elköltöznek. 

Külön szívet facsaró volt azt hallani, hogy a Mohács 

szórványaiban valaha élt, Felvidékről kitelepített 

reformátusok, akik a szórványgyülekezetek alapját 

adták, mára kihaltak, és igy a havi egy istentisztelet is 

feleslegessé válik.  

A magyarországi politikai hangulat most, a 

Sargentini jelentés elfogadása után, meglehetősen 

borús. Az emberek egyébként sem nevezhetőek 

optimistának. Valamiért bármilyen problémába futunk 

bele, a magyar mindjárt azt kezdi el mondani, hogyan 

nem lehet megoldani a dolgot. Ha mégis nekilátnak, 

akkor is elsorolják, milyen rettenetes akadályok állnak 

még a megoldás előtt. Ebből a szempontból jó lenne 

Amerikától tanulni, és ha valami megoldásra vár, nem 

azt mérlegelni, ezt hogyan nem lehet, és miért lesz 

nehéz, hanem inkább keresni azt, hogyan érhetjük el 

mégis célunkat. Az általános, borongós magyarság 

közhangulatán nagyot tudna lendíteni, ha nem mindig 

a rosszat keresnénk 

mindenben.  A 

másik kellemetlen 

dolog, amire fel-

figyeltem, az a 

szakemberek hi-

ánya. Alig lehet 

találni szakképzett 

iparost. Az építő-

iparban óriási a 

munkaerőhiány. 

Ennek egyik oka a 

külföldre vándor-

lás, hiszen most 

már az Európai 

Union belül bárki 

dolgozhat bárhol 

hivatalosan is. A 

külföldi bérek 

nyilván csábítóak, s sokan választják a kétlaki életet, 

illetve vannak jónéhányan, akik már nem is járnak 

vissza a választott országból. A másik ok viszont 

számomra legalábbis nem egészen érthető: úgy tűnik, 

az emberek szívesebben dolgoznak nem a 

szakmájukban, hanem egy gyárban, betanított 

munkásként, benzinkúton, biztonsági őrként, mintsem 

vállalják a magánszférában való kockázatot és 

nehézségeket a magasabb keresetért. Talán ha még 

egy kis idő eltelik, erre is meglelem a magyarázatot. 

Addig is kívánom, gyülekezetünk erősödjön, 

gyarapodjon, s maradjon Isten gondviselésében. 

 Áldás, békesség! 

Mayer Judit 
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Orgonajáték  

Apostoli köszöntés 

Fennálló ének 135: 1 Áldjátok az Úr nevét…  

Lekció Róma 8,1-17 

Gyereksarok  

Nagyének   235: 1-5 Hallgass meg minket... 

Prófétai ima 

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

Textus Filippi 2,1-4 

Igehirdetés Krisztust magunkra öltve  

Pásztori ima 

Úri imádság   

Hirdetések 

Záróének 395: 1-3 Isten szívén megpihenve…. 

Magyar Himnusz Isten áldd meg a Magyart 

Áldás 

Orgona játék 

 

 
 

Szabó Magda: Az ajtó című monodrámát mutatja be Havas 

Judit budapesti előadóművész. Az előadás időpontja: 2018. október 

6., délután 6:00; helyszíne: Marymount University, Reinsch 

Auditorium 

 

A Hit kiárusítása című magyar dokumentumfilmet fogják 

bemutatni. A virginiai keresztyén filmfesztiválon három díjat is nyert 

ez az alkotás: Legjobb dokumentumfilm, Legjobb producer, Legjobb 

oktató film díjakat kapta meg. A vetítés időpontja: 2018. Október 8.-

án, délután 6.30; helyszíne: Marymount University, Reinsch 

Auditorium 

 

Kedves Testvérek! Az elkövetkezendő időszakban szeretnénk 

összeállítani egy dolgozatot a Washingtoni Magyar Református 

Egyház történetéről. Ehhez Csomós János lelkipásztor kéri a 

gyülekezet minden tagjának a segítségét. Ha bármely testvérünk 

rendelkezik bármilyen dokumentummal, amely segítségünkre lehet 

ennek a történelem iratnak az elkészítésében, azok kérjük, jelezzék 

ezt a Csomós Jánosnál. Ezen felül szeretnénk beszélgetéseket, 

interjúkat készíteni a testvérekkel ebben a témában. Ha úgy érzik, 

hogy szívesen megosztanák történeteiket, élményeiket a gyülekezettel 

kapcsolatban, kérjük jelezzék ezt telefonon vagy e-mailen. 

HIRDETÉSEK 
Következő istentiszteleti alkalmaink: 

 

2018. október 28, Reformáció 

ünnepi istentisztelet.  

2018. november 25, istentisztelet 

 

A mai Istentiszteletre a virágokat 

két családtól kaptuk. A Bagdy család 

hozott virágokat Bagdy Erzsébet és 

Bagdy László emlékére. 

 Valamint a Zahoránszky-Kőhalmi 

család hozott virágokat Dr. 

Zahoránszky László emlékére.  

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.  

- október 5-én, pénteken 

Washingtonban, helyszínről később 

tájékoztatjuk a testvéreket. 

- október 19-én, pénteken, 

Virginiában, 6:30-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 
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