
                                     
 

 

  

EEggyyhháázzii  LLááttooggaattóó  
 
 

XIV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM   A WASHINGTONI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ HAVILAPJA 
2 0 0 8 .  H Ú S V É T  

 
 
„Ne félj, én vagyok  
az első és az utolsó,   
és az élő:  
halott voltam, de íme,  
élek örökkön-örökké,  
és nálam vannak a  
halál és a pokol  
kulcsai.  
Íme, eljövök hamar,  
velem van az én  
jutalmam, és megfizetek minden-
kinek a cselekedete szerint.   
Én vagyok az Alfa és az Ómega,  
az első és az utolsó, a kezdet  
és a vég.   
Boldogok, akik meg- 
mossák ruhájukat, mert joguk  
lesz az élet fájához. 
Én vagyok Dávid gyökere  
és új hajtása, a  
fényes hajnalcsillag.   
Aki szomjazik, jöjjön!  
Aki akarja, vegye  
az élet vizét ingyen!”  
 

Jelenések könyve (válogatott versek) 
 
 

Joseph McNally:           Az Élet Fája 

ÁÁ ll dd oo tt tt   
HHúússvvéétt ii   

ÜÜnnnneeppeett   
KKíívváánnuunnkk!!  

Azon a vasárnap  
ujjongtak a pálmák, 
mert a megváltásnak 
messiási álmát 
valósulva látta 
Jeruzsálem népe; 
jött Jézus… lepleket 
dobtak le elébe, 
s lengettek fölötte 
büszke pálmaágat, 
azon a vasárnap. 
 

Akkor, csütörtökön 
a szelíd olajfák 
karcsu ágaikat 
lankadatlan lehajták, 
mert a Getsemane- 
kertben gyötrelemmel 
vért verejtékezett 
egy magányos ember, 
vére szétfolyott a 
fekete rögökön, 
akkor csütörtökön. 

Azon a pénteken 
szomoru szél susog, 
búsan hajladoztak 
bánatos cédrusok, 
mert fönn a Golgotán 
cédrusfából ácsolt 
kereszten függött egy  
véresre korbácsolt, 
meggyötört, megkínzott 
kihűlt, sápadt tetem, 
azon a pénteken. 

S a másik vasárnap 
úgy pirkadat tájba’ 
kivirult a világ 
valamennyi fája, 
északi fenyőktől 
délszaki pálmákig 
mind üdén kizöldel, 
lombot hajt, virágzik, 
mert halottaiból 
Jézus im feltámadt 
ezen a vasárnap. 

KKuunnsszzeerrii  GGyyuullaa::  
HHÚÚSSVVÉÉTTII   FFÁÁKK  
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Áldott, Aki Jön Az ÚRnak Nevében! 
Olvasmány: Márk 11,1-19 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

nem a rövidlátó fanatikusok elvárásait tartja szem 
előtt. A mi ellenségeinket soha ne azonosítsuk 
Isten ellenségeivel! De óvatosabbnak kellene 
lenni a nagyhatalmaknak is, amikor 
érdekháborúikat akarják mindenáron a Gonosz 
elleni harcnak beállítani. Jézus nem gyűlöli a 
maga ellenségeit – szereti őket. Ezt az utat jelöli 
meg az igazi békesség ösvényéül, mert a 
kölcsönös megtorlás ördögi körbe megy át („Aki 
elsőként támad, másodikként pusztul el”).  

 Az ünnepelt Messiás ugyanúgy bemegy 
a Templomba, mint Makkabeus Júdás, és 
megtisztítja azt. A rómaiak helyett azonban az 
istentelen árulókat kezdi kiűzni onnan! Az ő harca 
nem népek, nemzetek ellen van, hanem a bűn és 
az istenellenes gonosz struktúrák ellen. Ez a több 
kevés azonban az önző embernek, ezért 
Jézusnak meg kell majd halni. A csak politikai 
szabadságra vágyó csalódott tömeg ezért 
hamarosan Feszítsd meg-et fog majd kiáltani.  

 És most a szamárról. Mert nem csak a 
sokaság üzente meg akaratát a pálmaágakkal, de 
Jézus is üzent számukra érkezésének módjával! A 
szamáron ülő király nem csak diadalmas, hanem 
alázatos is (Zak 9,9). Ebből nem lesz forradalom. 
Bárcsak megértenénk ezt a jelzést! Béke és 
szabadság nem Jeruzsálemben van, hanem 
egyedül ott, ahol a Békesség Fejedelme uralkodik.  

 A világban ma is számtalan indulat, 
feszültség, gyűlölet lappang. Fegyvert ragadunk és 
az igazság nevében megyünk egymásnak, hiszen 
mindkét félnek igaza van. A virágvasárnapi 
történések legfájóbb pontja éppen ez a vakság és 
süketség. Csak monológok vannak és nem alakul ki 
párbeszéd. Az ember kétségbeesetten kiált 
segítségért: Hósah na', de nem hallja meg a 
segélykérésre adott isteni választ: Jehosuah – Jézus. 
Ne így legyen. Hiszen kész a megoldás, lehet 
ünnepelni. Nem a szabadságot, hanem a Szabadítót! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kovács Zoltán lelkipásztor 

V 

            irágvasárnap  a  tömeg  hősként  ünnepli a 
           Jeruzsálembe  bevonuló  Jézust. A  tömeg,  
           amely néhány nap múlva halálát kívánja 
majd. A XXI. századi néző csak kapkodja a fejét: 
mi történik a színen, miféle forgatókönyv ez? Ám, 
ha elhagyjuk a kényelmes nézőtéri páholyt és 
belehelyezkedünk az események láncolatába, 
tisztul a kép. A tömeghisztériának felfedezzük a 
sajátos logikáját, tragikus törvényszerűségeit. Mert 
virágvasárnapnak olyan sodrása van, mely elindul 
valahonnan és jól meghatározható irányba tart. 
 Jeruzsálem – a „béke városa” – békét 
akar. Az ünnepi sokaság nem érti, hogyan lehetne 
békesség ott, ahol elnyomás van. A város katonai 
és politikai megszállás alatt nyög: nincs 
békessége, ha nincs szabadsága. Ebbe a 
nyugtalan városba érkezik meg Jézus. Nagy 
várakozással tekintenek rá, a Hozsanna-kiáltás 
(Segíts meg!) ezt fejezi ki. Borostyánnal díszített 
botokat, zöld ágakat és pálmát vittek, és dicsőítő 
éneket zengtek. Ezt a mondatot először az apokrif 
Makkabeusok II. könyvében olvashatjuk (10,7). A 
történet itt válik rendkívül izgalmassá, mert Júdás 
Makkabeus, akiről Händel lenyűgöző oratóriumot 
írt, a zsidók nemzeti hőse. Krisztus előtt 164-ben 
győzelmet aratott az akkori elnyomók felett és 
kivívta a szabadságot. Lerombolta a pogány 
oltárokat és megtisztította a Templomot is. Az 
emberek magasztalták őt és örömünnepet ültek. 
Ne feledjük: Jézus bevonul Jeruzsálembe és 
útjába mezőn vágott lombos ágakat terítenek. Mit 
jelent ez? – Jézus, légy te az új szabadság-
harcos, harcold ki a békét! Kezdődjön az akció, 
kezdődjön a forradalom! 
 Akció helyett azonban a passió 
kezdődik... A nép vezetői már elhatározták 
megölését, de nem ítélték el, mert féltek a néptől. 
Virágvasárnap azonban Jézus elveszíti a 
„tömegbázist”, maga ellen hangolja támogatóit. Az 
a program, melyet hirdet, szemben áll a 
nacionalista váradalmakkal. Ő az ÚR nevében jön,
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Nagypénteki Történet
 
 

George Thomas lelkipásztor volt New England 
egyik kis városában. Nagypéntek este, amikor a 
zsúfolt templomában felment a szószékre 
prédikálni, egy régi, rozsdás, rozoga 
madárkalitkát vitt magával és letette a szószék 
párkányára. Persze mindenki meglepődve nézte 
és kíváncsian várta, mi fog itt történni. A lelkész 
elkezdte a prédikációt:  
  
„Amikor tegnap végigmentem a Főutcán, szembe 
jött velem egy fiatal gyerek, kezében lóbálta ezt a 
madárkalitkát, és a kalitka alján három kis 
vadmadár lapult, reszketve a hidegtől és a 
félelemtől. Megállítottam a fiút és megkérdeztem:  
  
- Na, mit viszel magaddal?  
- Csak ezt a három vacak madarat - felelte.  
- Aztán mit akarsz csinálni velük? – kér-
dezősködtem.  
- Hazaviszem őket és szórakozom velük - felelte. 
- Feldühítem őket, kihúzom a tollaikat, egymás 
közötti viadalra uszítom őket. Élvezni fogom.  
- De előbb-utóbb beleunsz majd. Utána mit 
csinálsz velük?  
- Ó, van otthon két macskánk - mondta a fiú -, 
azok szeretik a madárhúst. Megetetem őket velük.  
  
Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam:  
- Fiam, mennyit kérsz a madarakért?  
- Nem kellenek magának azok a madarak, 
tiszteletes úr. Hiszen azok csak vacak szürke 
mezei madarak. Még énekelni sem tudnak. Még 
csak nem is szépek.  
- Mennyit akarsz értük? - kérdeztem ismét.  
  
A fiú végignézett rajtam, mintha megbolondultam 
volna, aztán megmondta az árat: tíz dollár. 
Kivettem a zsebemből a tíz dollárt, odaadtam a 
gyereknek. A fiú letette a kalitkát a földre és egy 
pillanat alatt eltűnt.  
  
 

 
Én aztán felemeltem a madárkalitkát, elvittem 
a közeli parkba, ott letettem, kinyitottam az 
ajtaját, és szabadon engedtem a madarakat."  
 

Miután elmondta a kalitka történetét, mindjárt 
egy másik történetbe kezdett:  
  

„Egy nap a Sátán és Jézus között párbeszéd 
folyt. A Sátán épp az Édenkertből jött és 
büszkén dicsekedett:    

- Az egész emberiséget a kezeim közé 
kaparintottam. Csapdát állítottam nekik olyan 
csalétekkel, amelynek nem tudtak ellenállni. 
Mind az enyémek!  
- Mit fogsz csinálni velük? - kérdezte Jézus.  
- Szórakozni fogok velük. Megtanítom őket, 
hogyan házasodjanak, és hogyan váljanak el 
egymástól. Feldühítem őket, és arra is 
megtanítom, hogyan gyűlöljék és kínozzák 
egymást, hogyan részegeskedjenek és 
kábítószerezzenek. Arra, hogy fegyvereket és 
bombákat találjanak fel és gyilkolják egymást. 
Nagyon fogom élvezni - mondta a Sátán.  
 - Mit csinálsz velük akkor, ha eleged lesz a játékból?  
 - Megölöm őket! - felelte a Sátán.  
 - Mennyit kérsz értük? - érdeklődött tovább Jézus.  
 - Nem kellenek neked azok az emberek! Nem 
jók azok semmire! Megveszed őket, ők pedig 
csak gyűlölni fognak. Leköpnek, megátkoznak 
és megölnek. Nem kellenek ők neked!  
- Mennyit kérsz? - kérdezte újból Jézus.  
A Sátán végignézett Jézuson és megvető 
gúnnyal mondta:  
- A véredet, az összes könnyedet és az egész 
életedet!  
Jézus így szólt:  
- Megegyeztünk! - aztán kifizette az árat..."    

Ezzel a lelkipásztor fogta a madárkalitkát és 
lement a szószékről.  
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Wash ing ton i  Magyar  Re formátus  Egyház  

Húsvéti Istentisztelet, 2008. március 25. 
Mayer Judit és Kovács Zoltán lelkipásztorok  

 

  

 

Orgona előjáték  
Apostoli köszöntés 
Fennálló ének  40 1  Jézus Ki a Sírban Valál 
Lekció      111KKKooorrr   111555,,,111222---222777...333555---333888...444222---555000...555333---555666 
Nagyének   42 1–2  Örvendezzetek Egek 
Prófétai ima  
Úri imádság (6. oldal) 
Közének   41 1.5  Légy Áldott, Kegyelmes Istenünk 
Textus     MMMááárrrkkk   111666,,,111---888 
Igehirdetés     AAA   FFFEEELLLTTTÁÁÁMMMAAADDDÁÁÁSSS   KKKÖÖÖVVVEEETTTEEEIII   
Pásztori ima 
Hirdetések 
Úrvacsorára készülve 46 1.3 Idvességünk, Váltságunk 
Úrvacsorai liturgia 
Apostoli Hitvallás (8. oldal) 

 
Kérdések 
 Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban 
teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva 
gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke 
előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek? 
A gyülekezet együtt felelje: ÉN EZT HISZEM ÉS VALLOM. 
 Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, 
az Ő Szent Fiát, az ÚR Jézus Krisztust tiértetek testben elküldte, kinek 
egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét 
elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hit által 
megigazít? 
A gyülekezet együtt felelje: ÉN EZT HISZEM ÉS VALLOM. 
 Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az ÚR Jézus Krisztust, általa 
minket is feltámaszt a halálból és halandó testünket halhatatlanságba 
öltöztetvén, általvisz az Ő örök dicsőségébe? 
A gyülekezet együtt felelje: ÉN EZT HISZEM ÉS VALLOM. 
 Mindezeket bizonnyal elhivén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e 
kegyelemért háládatosságból egész életeteket az ÚRnak szentelitek és már 
e jelenvaló világban, mint az Ő megváltottai, az Ő dicsőségére éltek? 
A gyülekezet együtt felelje: ÍGÉREM ÉS FOGADOM. 

 

Kenyér és bor kiosztása előtt 47 1 Megterítve Áll Előttünk 
Záró ének   451-2.4 Hirdetvén az ÚR halálát 
Hirdetések 
Magyar himnusz  49 Isten Áldd Meg a Magyart 
Áldás 
Orgona utójáték 
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KKöövveettkkeezzőő  
IIsstteennttiisszztteelleetteekk  

  
  

2008. április 27 
2008. május 11 (PÜNKÖSD)  

 
délelőtt 11 órától   

a Wesley Theological 
Seminary kápolnájában: 
4500  Massachusetts Ave., NW., 

Washington,   D.C., 20016. 
 

Az istentiszteleti 
alkalmakra, és azokat 

követő szeretet-
vendégségre mindenkit 

hívunk és várunk. 
  

 

  
  
  

KKöözzlleemméénnyyeekk  
  

♦ Az ÚR asztalának 
díszítésére virágokat 

adományoztak:  
Fekecs Gabriella és  

Kölűs Gábor, édesapjuk, 
Dr. Kölűs Gábor emlékére, 

valamint Gaál Anikó, 
szülei emlékére. 
♦ Szomorú szívvel 

hirdetjük, hogy  
Ifj. Koszorús Ferenc 

édesanyja, Koszorús-Varsa 
Gabriella elhalálozott. A 
gyászoló család életére 

Isten vigasztalását kérjük.  
  

LLeellkkiippáásszzttoorrookk  
EElléérrhheettőőssééggee  

 

Dr. Bertalan Imre 
Telefon: (301) 493-5036 

E-mail: ibertalan@verizon.net 
 

Kovács Zoltán 
Telefon: (202) 885-8731 
E-mail: zoltaan@tvn.hu 

 

Egyházunk az interneten: 
WWW.REFWASHINGTON.ORG


