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1893-2005 

Gyülekezeti Hírmondó 
 

Igei köszöntő 
 

Szeretettel köszöntöm gyülekezeti 
újságunk olvasóit e karácsonyi 
számmal, kívánva boldog és békés 
ünneplést! 
Hadd legyen ez közösségben megélt 
ünnep! A táguló és zsugorodó 
világunkban a rádió, televízión, internet 
használaton és mobiltelefonon keresztül 
minden – néha hihetetlen gyorsan – 
közelünkbe ér. Egyúttal azt a hamis 
érzetet is keltve, hogy, ami elér 
hozzám, és ahová eljuthatok én így, az 
közösséget is teremtett számomra. A 
valódi közösség személyes. Ahol látom, 
érzem és úgy hallom a másikat, a 
másokat, a testvéreimet.  
Kívánom mindannyiónknak, hogy 
családi és gyülekezeti közösségben 
ünnepeljünk, mint az első 
Karácsonykor, de az óévet is így 
búcsúztassuk, és az újévet is 
köszöntsük, Isten Igéje köré 
gyülekezve, testvéri közösségben, a 
templomban.  
 Örömmel számolok be az 
általános presbiteri tisztújításról is. 
Ennek során megválasztottuk az új 
tisztikart. Döntően azok szolgálnak 
tovább, akik eddig is tették ezt. A Kósa 
Lajos főgondnokunk halálával 
megüresedett pénztárosi és főgondnoki 
helyekre Brandenburg Sándort, míg 

kántori szolgálatra Szabó Mónikát 
választottuk.  
Legyen Isten áldása a megújult 
Presbitériumon és az összes gyülekezeti 
szolgálattevőn! 
Egyúttal köszönjük az elköltözés vagy 
betegség okán lemondottak hűséges 
helytállását: Mező Zoltánnak, aki több 
évtizede állt helyt presbiteri fogadalma 
szerint, sokáig szerkesztve is újságunk 
elődjét; Papp Józsefnek, aki felnőtt 
ifjúságától közénk tartozott, sokszor 
nyújtva komoly anyagi segítséget is 
gyülekezetünknek; Molnár Jánosnak, 
aki szép hangjával a kórusban 
dicsőítette Urunkat. 
Nem tudjuk, milyen év köszönt ránk. 
Mit hoz vagy éppen mit-kit visz el? De 
azt tudjuk, „ha Isten velünk, kicsoda 
ellenünk?” De azt tudjuk, hogy a 
Karácsonykor érkező Jézus megígérte: 
„… én veletek vagyok minden napon a 
világ végezetéig.” Kell-e, lehet-e ennél 
többünk az ünnepen? Nem, bizonnyal 
nem! 
 Kívánok még egyszer 
mindenkinek áldott Karácsonyt és 
boldog újévet! 

Áldás, békesség! 
 

  2005 decemberében 
 

 Takaró Tamás 
 esperes-lelkipásztor 
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Ady Endre:  
 
Virágos karácsonyi ének 
 

Óhajtozom el a Magasságba,  
Nagy a csúfság idelenn,  
De van Karácsony, Karácsony,  
Istenem, én Istenem  
S ember-vágy küldte 
Krisztusunkat.  
 
Két gerlicét vagy galamb-fiókát,  
Két szívet adnék oda,  
Hogyha megint vissza-jönne  
A Léleknek mosolya  
S szeretettel járnánk jászolhoz.  
 
Krisztus kivánata, Megtartóé,  
Lázong át a szívemen,  
Mert Karácsony lesz, Karácsony,  
Istenem, én Istenem,  
Valaha be szebbeket tudtál.  
 
Óhajtozom el a Magasságba  
Gyermekségemben kötött  
Minden szűzséges jussommal,  
Mert az emberek között  
Nem így igértetett, hogy éljek.  
 
Követelem a bódító álmot,  
Karácsonyt, Krisztus-javat,  
Amivel csak hitegettek,  
Amit csak hinni szabad, 
Csúfság helyett a Magasságot.  
 
Lábainknak eligazitását  
Kérem én szerelmesen,  
Karácsony jöjjön, Karácsony  
És száz jézusi seben  
Nyiladozzék ékes bokréta.  

 
 
 
 
 

 

A gyülekezet életéből 
 
Gyülekezetünk életének eseményeiből 

2005  
IX. 19-23. 
Az őszi evangélizációs héten Takaró 
Tamás esperes úr szolgált Bartimeus 
története alapján. A hetes sorozatot 
úrvacsoraosztással zártuk. 

 
X. 23. Az istentisztelet végén került sor a 
presbiter és pótpresbiter-jelöltek 
gyülekezet előtti bemutatására.  

 

X. 24-28. 

A kerület protestáns lelkipásztorainak 
szolgálatával készültünk a Reformáció 
ünnepére.  

 

XI. 13. Az istentisztelet után 
megválasztotta a gyülekezet a 2006. 
január 1-vel szolgálatba álló 
Presbitériumot és főgondnokot. 

 

XI. 21-25. Adventi igehirdetés-sorozat a 
helyi lelkipásztorok szolgálatával. 

 

XII. 11. Asszonykarácsony 
szeretetvendégséggel 

 

XII. 17. Gyermekkarácsonyi ünnepély a 
templomban. 

 

XII. 18. Énekkarunk adott karácsonyi 
hangversenyt. 
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Népmozgalmi adatok 
2005.  

 
Megkereszteltük: 
Rátkai Márk Dominik, Makai Levente 
Zoltán, Seres Bálint, Erőss Barnabás, 
Hodvogner Emília, Lovas Luca Sára, Fajt 
Georgina, Nagy Koppány János, Mezei 
Anita Liza, Kerekes Ottó Tibor, Demecs 
István Nándor, Liktor Levente Alán, 
Dobos Gergő, Szécsi Ákos, Leiszt Letti 
Anna, Báder Virág és Illés Richárd 
testvéreinket. 

 
Házasságukat megáldatták: 
Bartus Ákos és Bartus Gabriella, Folberth 
Tamás és Kiss Katalin, Nyiszter Tamás és 
Krecskó Tímea. 

 
Eltemettük: 
Fehér Mihály, Nyeste Gáborné, Papp 
Györgyné, Hontvári László, Erdős 
Lajosné, Bodó Imre, Molnár János, 
Takács Zoltán, özv. Serdült Gyuláné, 
Tolvaly László, Pataki Miklós, 
Fegyverneki Lászlóné, Gazsó Mihály, 
Simon László, Baksay József és Felföldi 
Gábor testvéreinket. 

 
 

Kitekintő 
 
Évfordulók 2006. január 1-március 

15-ig 
 

Január 2. 
1776 (230 éve történt) 

 Mária Terézia eltörölte a kínvallatást 
Ausztriában. 
 
1841 (165 éve történt) 

 Megjelent a Kossuth Lajos 
szerkesztette Pesti Hírlap első száma. 
 

A Pesti Hírlap első száma, amelyben a kiadó, 
Landerer Lajos értesíti olvasóit, hogy "a 
szerkesztés vezérlésére Kossuth Lajos urat 

kértem meg". Kossuth a lap vezércikkeiben az 
értelemre és az érzelemre egyaránt apelláló 
érvekkel mozgósította olvasóit a polgári 

átalakulás és a nemzeti önrendezés 
programjának megvalósítására [41. 354] 

 
 

Január 3. 
1496 (510 éve történt) 

 Leonardo da Vinci először próbálta ki 
a maga által készített repülőszerkezetét 
 

Január 10. 
1946 (60 éve történt) 

 A budapesti Markó utcai fegyház 
udvarán háborús főbűnösként kivégezték 
az 55 éves Bárdossy László volt 
miniszterelnököt. 
 

Január 12. 
1181 (825 éve történt) 

 Megszületett a ferences rend 
megalapítója és szentje, Assisi Szent 
Ferenc olasz katolikus rendalapító, költő. 
 

Január 14. 
1301 (705 éve történt) 

 A budai várban meghalt III. András 
magyar király (1290-1301). Vele kihalt az 
Árpád-ház férfiága, amely a honfoglalás 
óta megszakítás nélkül uralkodott. 
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Január 16. 
1556 (450 éve történt) 

 V. Károly lemondott a német-római 
császári címről. Ezzel a Habsburg-
dinasztia két ágra, spanyol és osztrák ágra 
szakadt. 
 

Január 18. 
1946 (60 éve történt) 

 Megnyílt a II. világháború után 
Budapest első állandó Duna-hídja, a 
Kossuth-híd. 
 

 
A Kossuth-híd 

 
1871(135 éve történt) 

 Kikiáltották a Német Császárságot 
Versailles-ben. Ezzel megalakult az 
egységes Németország. 
 

Január 19. 
1736 (270 éve történt) 

 Skóciában megszületett James Watt a 
gőzgép feltalálója 
 

Január 22. 
1901 (105 éve történt) 

 81 éves korában meghalt Viktória, 
angol királynő, az utolsó Hannover-házi 
uralkodó 
 

Január 29. 
1876 (130 éve történt) 

 Budapesten 72 éves korában meghalt 
Deák Ferenc magyar politikus, akit 

kortársai "a haza bölcsé"-nek neveztek 
megfontoltsága és tisztessége miatt 
 

Február 1. 
1946 (60 éve történt) 

 A nemzetgyűlés elfogadta 
Magyarország új államformáját 
kinyilvánító 1946:I. törvénycikket, amely 
szerint Magyarország köztársaság és Tildy 
Zoltánt választják meg a köztársasági 
elnöknek 
 

Február 3. 
1116 (890 éve történt) 

 Székesfehérváron meghalt Könyves 
Kálmán magyar király, aki 1095-től 
uralkodott nagybátyja, I. (Szent) László 
halála után. Királyságuk alatt fejeződött be 
a korai magyar államszervezet kiépítése. 
 

Február 13. 
1141 (865 éve történt) 

 Meghalt II. (Vak) Béla magyar király, 
akit 1115-ben - Könyves Kálmán király 
parancsára - apjával együtt vakítottak 
meg, hogy uralkodásra alkalmatlanná 
tegyék 
 

Február 18. 
1546 (460 éve történt) 

 62 éves korában szülővárosában, 
Eislebenben meghalt Luther Márton német 
teológus, a reformáció elindítója. 
 

Február 21. 
1916 (90 éve történt) 

 Megkezdődött a verduni csata. A 
december közepéig tartó összecsapások 
közel 1 millió áldozatot követelnek. 
 

Március 9. 
1451 (555 éve történt) 

 Megszületett Amerigo Vespucci, olasz 
felfedező, aki rájött, hogy Kolumbusz új 
földrészt fedezett fel. 
 



5 

Március 11. 
1556 (450 éve történt) 
 Peralta-ban (Aragónia, ma 

Spanyolország) megszületett József, 
később Szent József, a piarista rend 
alapítója. 
 

Március 14. 
1571 (435 éve történt) 
 Gyulafehérváron 30 éves korában 

meghalt János Zsigmond erdélyi 
fejedelem, II. János néven Magyarország 
választott királya, akinek uralkodása 
utolsó évében a tordai országgyűlés 
kimondta - Európában elsőként - a bevett 
vallások szabad gyakorlását. 
 
 

 
János Zsigmond 

 
 
 

Luther Márton 
(1483-1546) 

 
Halálának évfordulóján idézzük fel a nagy 
reformátor életének utolsó szakaszát! 
Luther házassága Bóra Katalinal (1525) 
Luther 1525. június 13-án kötött 
házasságot Bóra Katalinnal. Katharina von 
Bora elszegényedett nemesi családból 
származott, akit már gyermekkorában a 
nimbschai apácazárdába helyzetek el. A 

nimbschai plébános segítségével 9 apácát 
szöktettek meg, akik, miután sikeresen 
kijutottak János szász fejedelem 
területeirõl, Wittenbergbe érkeztek. Luther 
eleinte nem akart megházasodni, de végül 
és elvette a nála 17 évvel fiatalabb Bóra 
Katalint. Luther családi életével is 
példázni akarta a reformáció tanait. 
Katalin átvette a háztartás vezetését. 
Földet bérelt, a kolostor serfőzdéjében sört 
főzött, rendben tartotta a házat, kosztos 
diákokat látott el és vendégeket. A volt 
kolostort drasztikusan átépítette Katalin, 
még fürdőszobát (ez még 200 évvel 
később is ritkaság volt!!!) is kialakított. 
A Luther családba hét gyermek született, 
de csak öt?? élte túl a gyermekkort. 
Később, mikor Luther nővére meghalt, az 
ő hét gyermekeit is Lutherék nevelték 
tovább. 
Házassága után az apjával való rossz 
kapcsolat is helyrejött, az öreg Luther 
ismét szeretett fiát látta Mártonban.  
Luther élete 1525 után 
Luther a következő években az új rend 
kialakításán fáradozott. Még mindig nem 
akart új egyházszervezetet létrehozni, 
szerinte nincs szükség új egyházi 
szabályozásra. A választófejedelemnek is 
szüksége volt szabályozásra és a 
reformáció értékeinek megszilárdítására. 
Kérték Luthert, fejtse ki tanítását. 
Luther vizitációkat tartott (a 
választófejedelemség gyülekezeteit járta), 
és az ott látottak teljesen elszomorították. 
Az emberek, az egyszerű nép nem értette, 
miért kell mindkét szín alatti úrvacsora, 
vagy, hogy mi a lényege a keresztségnek, 
gyónásnak. Ami a legrosszabb volt, ezt 
még a papok lelkészek sem tudták sok 
esetben. 
Az egyszerű népnek szánt tanítását a Kis 
Kátéban (Kleine Katekismus) a 
Keresztelési könyvecskében 
(Taufbüchlein) és az Esketési 
könyvecskében (Traubüchlein) foglalta 
össze. Luther a Kis Káté előszavában azt 
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írja, hogy "aki ezeket nem tudja kívülről, 
az nem nevezhető keresztyénnek". A 
papoknak, lelkészeknek szóló dogmatikai 
tanítását a Nagy Kátéban (Große 
Kathechismus) írja le.  

A Luther-Biblia 
 
Luther depressziós alkat volt, sokszor 
gyötörte letörtség, kedvetlenség, ekkor 
mindig előszeretettel énekelt. Az mondta: 
"aki énekel, kétszeresen imádkozik". Tőle 
származik a Klugsche Gesangbuch és a 
híres korál, az "Erős vár a mi Istenünk".  
1534-re elészült a teljes Luther Biblia. 
Luther 1522-ben lefordította 10 hónap 
alatt a teljes Újszövetséget németre, az 
Ószövetség fordítását 1530-as coburgi 
tartózkodása alatt viszi véghez. 
A reformáció folytatása a birodalmi 
politikában 
Az 1526-os speyeri birodalmi gyűlésen 
kimondták, hogy a wormsi konkordátumot 
nem lehet betartatni (vagyis a reformációt 
nem kell üldözni), először volt lehetősége 
a protestáns oldalon állóknak a reformáció 
megszilárdítására. A tartományurak 
belátására bízta a birodalmi gyűlés a 
reformáció engedélyezését ill. tiltását. Az 
1529-es II. speyeri birodalmi gyűlésen a 
reformációt betiltották az egész birodalom 
területén, a reformáció pártján állók ekkor 
kivonultak a tanácsteremből, vagyis 
"protestáltak". 
Az 1530-as Augsburgi birodalmi gyűlésen 
betiltottak minden újítást, a császár nem 

mint független döntőbíró állt a gyűlésen, 
hanem mint a katolikus oldal képviselője. 
Ekkor olvasták fel az Evangélikus Egyház 
névadó hitvallását, az "Ágostai Hitvallást" 
("Confessio Augustana"), amit 
Melanchthon fogalmazott meg, mert 
Luther nem vehetett részt a birodalmi 
gyűlésen, a kiátkozás miatt. 
Luther Augsburghoz legközelebb, mégis 
"védett" területen, Coburg várában várta a 
fejleményeket. Melanchthonnal gyakran 
váltottak levelet. Luther a következőket 
írta az Ágostai Hitvallás elolvasása után: 
"Tetszik nekem ez a hitvallás. Semmit sem 
akarok változtatni rajta. Különben is miért 
tenném? Én amúgy is képtelen lennék 
ilyen szelíd és mérsékelt hangon kifejteni 
tanításaimat." 
A katolikus szövetkezésre, mintegy 
válaszként 1530-ben a protestáns 
fejedelmek megalakítják a Schmalkaldeni 
Szövetséget, mely inkább katonai- 
politikai szövetség, mint vallási. 
Luther már 1528-ban megakadályozza egy 
vallásháború kitörését, õ mindig a békés, 
háborúk nélküli politika híve volt. Sajnos 
az 1546/47-es schmalkaldeni háború 
kitörését már nem tudta megakadályozni 
1546 februárjában bekövetkezett halála 
miatt.  
 

Az „élő Árpádok” 
 
Olvashattuk az eseménynaptárban, hogy 
1301-január 14-én, III. András halálával 
kihalt sz Árpád-ház. Vagy lehet, hogy 
mégsem? 
 
Az Árpád-házi királyok leszármazottai? 

A Crouy-Chanel családA 
Franciaországban élő Crouy-Chanel 

család egyenesen az Árpád-házi 
királyoktól származtatja magát. Az 

állítás meglepő, ezt azonban a családfa 
a leszármazási táblázat alátámasztani 

látszik. 
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A történészek és a családtörténet-kutatók 
1945 előtt már sokat vitatkoztak a Crouy-
Chanel család eredetéről. A marxista 
történettudomány azonban magát a 
genealógiát sem tekintette tudománynak, 
és jó esetben is csak eltűrte, ha egy 
történész családtörténettel foglalkozott. 
Így a Crouy-Chanelek eredetének kérdése 
lekerült a napirendről. 1990 után azonban 
mind a magyar középkor kutatása, mind a 
genealógia visszakerült a 
történettudományon belül a méltó helyére.  
A Crouy-Chanel család nemzetségi 
leszármazási táblázata az utolsó Árpád-
házi királlyal, III. Andrással kezdődik, 
történetünk azonban néhány évtizeddel 
előbb. 
Ki a gyermek apja? 
Az idős II. András király 1234-ben 
harmadszorra is megnősült: egy itáliai 
őrgróf fiatal leányát, Beatrixot vette 
feleségül. Amikor II. András 1235 
szeptemberében meghalt, fiatal felesége 
már várandós volt a gyermekével. Az új 
király, IV. Béla egyik első intézkedése az 
volt, hogy a fiatal özvegyet elfogatta. 
Beatrixnak végül sikerült férfiruhában 
megszökni a fiatal IV. Béla udvarából, az 
éppen akkor távozó II. Frigyes német-
római császár követei között megbújva. 
Gyermekét már német területen, 1236-ban 
szülte meg, és jelezve, hogy az Árpádok 
családjából származik, az István nevet 
adta neki.  

Crouy III. András 
A későbbiekben sem IV. Béla, sem az 
öccse, Kálmán herceg nem ismerte el őt 
testvérének. István sokfelé megfordult 
életében: Itáliában nevelkedett, s fiatal 
korában járt az aragóniai király udvarában, 
ahol II. András egyik leánya, Jolánta volt 
a királyné. Végül Franciaország 
északnyugati részén szerzett birtokot: 
Crouyt. Később visszatért Itáliába, s 
Velencében feleségül vette az előkelő 
Morosini család egyik tagját, Tomasinát. 
Házasságukból született egy fiú, akinek az 
András nevet adták, nyilván ezzel is utalva 
arra, hogy a nagy apja II. András magyar 
király volt. István még életében a fiának 
adományozta a crouy-i birtokot, s a fiút a 
birtok után Crouy-Chanel Andrásnak 
nevezték.  
Miután a kunok meggyilkolták a 
botrányos életű IV. (Kun) Lászlót, a 
magyar főurak hazahívták Velencéből II. 
András unokáját, és magyar királlyá 
(1290-1301) választották. 
III. András Magyarországon kétszer 
nősült: az első felsége egy lengyel herceg 
leánya, Fennena volt, a második pedig 
Ágnes, Habsburg Albert osztrák herceg 
leánya.  
A Crouy-Chanel család genealógiája 
szerint Andrásnak, mielőtt 
Magyarországra jött, volt már egy 
felesége. Velencében vette feleségül az 
előkelő Cumana család tagját, Sybillát. 
Házasságukból két fiú született, Félix és 
Márk.  család leszármazását 1790-ben az 
egyik franciaországi tartomány 
törvényszéke hitelesnek ismerte el, tehát 
jogilag igazolta azt, hogy Félix és Márk 
III. András magyar király 1290 előtt 
született fia. 
A két fiú az életét apjuk crouy-i birtokán 
élte le. Mindketten hamar, még 1286 előtt 
meghaltak, vagyis azelőtt, hogy András 
Magyarország királya lett volna. Márknak 
nem voltak utódai, Félixnek azonban 
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három fia is született. A Crouy-Chanel 
család Félix ágán folytatódott tovább.  
Néhány évvel III. Andrásnak 1301-ben 
bekövetkezett halála után  a magyar 
történettudomány innen, illetve leánya, 
Erzsébet halálától számítja az Árpád-ház 
kihalását. az 1308-ban magyar királlyá lett 
Anjou Károly Róbert nővére, Beatrix, aki 
II. János vienne-i dauphin felesége volt, 
támogatta Félix két unokáját. Egyiküknek, 
Péternek franciaországi házasságkötésekor 
egy nagyobb összeget adományozott. Nem 
sokkal később Péter testvére, Humbert 
Beatrix főudvarmestere lett. 
Beatrixnak a Crouy-Chanel család tagjai 
iránti érdeklődése és nagyvonalúsága 
aligha volt véletlen. Tisztában lehetett 
azzal, hogy a magyar trónon ingatagon ülő 
bátyjának, Károly Róbertnek nem tenne 
jót még egy trónkövetelő, főképpen nem 
olyan valaki, aki III. Andrástól, vagyis egy 
Árpád-házi királytól származtatja magát. 
Árulkodó címer 
A Crouy-Chanel család nem követelte 
magának a magyar királyi trónt. 
Beleilleszkedett a francia nemesi családok 
sorába, s évszázadokon át a francia 
királyokat szolgálták. A Crouy-Chanelek 
leginkább a crouy-i birtokon éltek, 
Franciaország északnyugati részen, 
Amiens városától nem messze. Családi 
címerük azonban, amely egy 1200-as évek 
végi magyar királyi pecsét képéből alakult 
ki, emlékeztetett arra, hogy a család 
alapítója egy Árpád-házi magyar király, 
III. András volt.  
A XIX. század elején a család egyik tagja 
Pest vármegyében vett magának birtokot, 
és Magyarországra költözött. 
Leszármazottai az 1945-ös szovjet 
megszállást követően hasonló helyzetbe 
kerültek, mint sok más magyar nemesi 
család, amely vállalta, hogy itthon marad. 
Az 1956-os forradalom leverését követően 
Franciaországba menekültek, s bár ma is 
ott élnek, mind a mai napig magyarnak és 

az Árpád-házi királyok leszármazottainak 
vallják magukat.  

Terplán Zoltán  

 
 
 

Az pedig az örök élet, hogy 
megismerjenek téged” 

(János 17, 3) 
 

Pesterzsébet, 2005. november 13. 
Takaró Tamás, esperes 

 
NE BONTSD EL A RÉGI HATÁRT ... ! 
 
Lekció: Mózes II. 19, 20-23  
„Leszálla tehát az Úr a Sinai hegyre, a 
hegy tetejére, és felhívá az Úr Mózest a 
hegy tetejére, Mózes pedig felméne. És 
monda az Úr Mózesnek: Menj alá, intsd 
meg a népet, hogy ne törjön előre az Urat 
látni, mert közűlök sokan elhullanak. És 
a papok is, a kik az Úr eleibe járulnak, 
szenteljék meg magokat, hogy reájok ne 
rontson az Úr. Mózes pedig monda az 
Úrnak: Nem jöhet fel a nép a Sinai 
hegyre, mert te magad intettél minket, 
mondván: Vess határt a hegy körűl, és 
szenteld meg azt.” 
 
Alapige: Példabeszédek könyve 22, 28 
„Ne bontsd el a régi határt, melyet 
csináltak a te eleid.” 
 
Kedves Testvérek! Mai istentiszteletünk 
abban lesz más, és ilyen értelemben több 
is, mint minden ünnepi, vasárnapi 
istentiszteletünk, hogy ennek a végeztével 
itt maradunk a templomban és egyházi 
törvényeink figyelembevételével a mai 
választógyűlésünkön megválasztjuk azt az 
új presbitériumot, amelyik majd 2006 
január elsejétől átveszi a szolgálatát. 
Ebben a presbitériumban a jelöltek közt 
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ott vannak azok a régi, kipróbált, hitben 
megpróbált és bizonyított testvéreink, akik 
hosszú évek óta hűségesen szolgálnak 
ebben a gyülekezetben. Tőlük 
nyilatkozatot kértünk, a tekintetben hogy 
amennyiben megválasztják őket, 
elvállalják-e a tisztséget. Elhalálozás, 
betegség és lemondás folytán öt üres 
presbiteri helyünk és kilenc új 
pótpresbiteri helyünk is van, és az elhunyt 
főgondnok úr helyét is be kell töltenünk. 
Egy olyan szavazólapot fognak kapni 
majd azok a testvérek akik a választói 
névjegyzékünkben benne vannak, vagyis 
ide járnak templomba és egyházadót 
fizetnek, amelyik névjegyzéken ott lesz a 
28 presbiterünk neve, a kilenc új 
pótpresbiter és az új főgondnok-jelölt 
neve. Hordozzuk majd imádságban az ő 
életüket és szolgálatukat, hiszen egyházi 
rendünk értelmében ők a gyülekezet 
életének felelős vezetői, felelnek a 
gyülekezet lelki, szellemi és anyagi 
életéért egyaránt a lelkipásztor elnöklete 
mellett.  
Éppen erre való tekintettel is választottam 
ezt az igét, amelyben úgy gondolom, Isten 
maga ad nekünk útmutatást, programot, 
hogy mi várható el egy hívő embertől 
általában, és mi várható el kiváltképpen 
egy gyülekezeti felelős vezetőtől, egy 
presbitertől. Ezt a különös ószövetségi, 
bölcsesség irodalomból való igét 
helyezem a szívetekre: „Ne bontsd el a 
régi határt, melyet csináltak a te eleid”. 
Amikor az igéből, hiszen az ige Isten 
szája, amikor a Bibliából, Isten szájából 
felhangzik egy ige, az mindig a javunkra 
van. Azzal az igével Isten mindig segíteni 
akar nekünk, bármi is legyen az. Örüljön 
neki a fülünk, vagy tiltakozzon ellene a 
lelkünk, mindig a javunkra van. Most is 
olyan üzeneteket helyezett el Isten ebben 
az egyetlen egy mondatban, amelyek a 
javunkra lesznek. Kedves testvérek, értünk 
szól Isten szava: „Ne bontsd el a határt, 
melyet csináltak a te eleid”.  

Egy olyan világban élünk, amikor éppen 
hogy a régi határok elbontása folyik az 
élet szinte minden területén. Nem a 
határok, a régi határok megőrzése zajlik, a 
régi határok el- és lebontása zajlik az élet 
szinte minden területén. Történelmi, de 
facto tényleges határok lebontása éppen 
úgy mint ahogy folyik például erkölcsi 
határok lebontása sok egyéb mellett. Ez a 
több ezer évvel ezelőtt elhangzott ige, 
isteni figyelmeztetés pedig valami 
ellenkező felé mozdít bennünket. Ne 
bontsd el a régi határt, amit a mi eleink 
csináltak. Nem az az élet természetes 
rendje, hogy bontsuk le? Nem éppen az 
jelenti az előrejutást, a fejlődést, hogy ha a 
régi dolgokat múlttá tesszük?  
Ne bontsd el a régi határokat! Mi pedig azt 
látjuk, hogy bontják a határokat. Velünk is 
kibővült az Európai Unió, tervek szerint 
még tovább fog bővülni. Bomlanak a 
határok, a tényleges történelmi határok is. 
Ha ma valaki nyugat-európán átutazik, 
akkor átsuhan a határokon anélkül hogy 
neki meg kellene állnia bármilyen fajta 
vizsgálatra. Határt jelentett az hogy 
különböző nyelven beszélünk, és 
különböző pénzünk van. Most már egy 
pénz van Európa uniós részében és 
rövidesen egy nyelv lesz az Európai 
Unióban mint elfogadott közös nyelv. 
Bomlanak a határok.  
Az igazság az, hogy van azért az ember 
lelkének ilyenfajta késztetése, hogy örül is 
neki. A határok általában korlátot 
jelentenek, bezártságot jelentenek, és az 
ember szeret ezeken túllépni. De Isten 
igéje ezt mondja: Ne bontsd le a határt, 
amit a mi eleink csináltak.  
Számtalan területen bomlanak a határok. 
Bontják a határokat politikusok, bontják 
tudósok és gazemberek is. A határok 
ugyanis maguktól nem bomlanak azokat 
bontani kell. De el ne felejtsük testvérek, 
hogy a határok nemcsak a bezártság 
sokszor kényszerű érzetét sugallják, 
hanem egyúttal a határok mindig 
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valamifajta védelmet is jelentenek. 
Nemcsak úgy van, hogy a határok 
bezárnak engem, hanem úgy is van, hogy 
a határok védenek engem. Isten igéje is 
védeni akar, amikor ezt mondja: Ne 
bontsd el a határt. Védeni, óvni akar a 
határtalanság veszélyeitől, a teljes 
nyitottság veszélyeitől.  
Nézzük néhány üzenetét ennek az igének, 
milyen határokról beszél az ige. Kedves 
Testvérek! Először is az ember és az 
ember közti határról. Ne bontsd el a határt. 
Két példát szeretnék csak mondani; szülő 
és gyermek közé Isten határt szabott. Így 
van megírva: „Tiszteld atyádat és anyádat 
hogy hosszú ideig élj a földön.” Tiszteld 
atyádat és anyádat. Íme a határ szülő és 
gyermek között. Isten igéje nem tud arról, 
hogy szülő és gyermek „haverok” lesznek, 
még arról sem, hogy barátok lesznek, vagy 
anya és leánya barátnők lesznek. Amikor 
Isten meghúzza a határt szülő és gyermek 
között, azzal védi a családot. Védi a szülőt 
és védi a gyermeket. Ne bontsd le a 
határokat! Ma nagy divat lebontott határok 
közt határtalanul élni szülő és gyermek 
viszonyában. Nem születik belőle semmi 
jó, de rossz igen.  
Mondok egy másikat; ne bontsd le a határt 
férfi és nő között. A határ pedig így szól: 
Teremté tehát Isten az embert férfivé és 
asszonnyá teremtette. Férfivé és 
asszonnyá teremtette. Óriási kísértése lett 
ennek az erkölcstelenedő világunknak 
hogy férfi és nő között, a nemek közt 
megpróbálja bontogatni a határt. Ne 
bontsd el a határt amit a mi eleink 
építettek. Jaj, nekünk ha elmozdítjuk a 
határokat! A történelem nagy 
tanítómester, a világ eddig valaha volt 
összes nagy, igazán nagy birodalma az 
erkölcstelensége után bukott meg. Előbb 
lett erkölcstelen, előbb kezdte lebontani a 
határokat családon belül, nemek között, 
mígnem eljutott odáig, hogy belül 
erőtlenedett meg annyira hogy egészséges, 
kemény törzsek elpusztíthatták. Amikor 

Isten megszólal, mindig a javunkra szólal 
meg. Ne bontsd el a határt amit a mi 
eleink csináltak. Egy olyan világban 
élünk, ahol bontogatják a határokat. Jól 
gondoljuk meg, hogy mi mit teszünk. 
Aztán ne bontsd meg a határt Isten és 
ember kapcsolatában. Testvérek valami 
nem attól jó vagy rossz, hogy új vagy régi. 
Hanem attól jó vagy rossz, hogy kiderül 
róla működés közben hogy életképes, 
hasznos, javunkra van-e, előre viszi az 
életünket. Isten határt vonó törvényei 
kapcsán azt látjuk, hogy ezek mind az 
emberiség javára vannak. Nem tud senki a 
Bibliából egyetlen egy olyan törvényét, 
parancsát az Istennek, amelyik nincs az 
ember javára. S azt látjuk, hogy bármit lép 
át az ember könnyedén, vagy felelőtlenül 
abból amit Isten határként szabott, annak 
mindig megvan a rossz következménye. 
Ne bontsd el a határt Isten és ember közti 
kapcsolatban.  
Itt is mondok néhány példát; az 
Istentisztelet gyakorlása. Kedves 
Testvérek, az Isten határt vont a napok 
közé. Azt mondja: „Hat napon át 
munkálkodjál és végezd minden dolgodat. 
De a hetedik nap” - itt a határ – „az az 
Úrnak a te Istenednek napja, szenteld meg 
azt.” Itt a határ, hat nap dolgozz 
keményen, becsülettel, nem öt nap, hat 
nap. De a hetedik nap, az az Úré, azt 
szenteld meg, ez az Istentisztelet, ez a 
templom. Ezt a határt húzta Isten és a mi 
eleink ezt tartották, hogy a hetedik nap az 
Úré. Áldásul van és javunkra van ez a 
hetedik nap, ez a csodálatos határ. És 
kárára van annak aki ezt a hetedik napot 
nem szenteli oda az Istennek.  
Egyszer egy drága testvérünk mondta, már 
nincs itt közöttünk, hiszem hogy az élő 
Istennél van. Minden vasárnap itt volt a 
templomban, hosszú-hosszú éveken, 
évtizedeken át. Ha ő hiányzott, az valami 
egészen rendkívüli pillanat volt. S egyszer 
egy ilyen pillanatképpen egy elkezdett 
otthoni házépítésnél egy vasárnap falat 
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húztak. S azt mondja: Tudod, Tamás 
hétfőn ledőlt a fal. Jól föl volt az pedig 
húzva. És én egy életre megtanultam, 
hogy nekem a hetedik nappal nem lehet 
játszanom. Az az Úré, az az Istené. Ma 
már az orvosok is tudják, hogy hétnapos 
forgóban működik a testünk is, meg a 
lelkünk is. Ma már ők is tudják hogy kell 
az a hetedik nap hogy megpihenjen a 
testem is, meg a lelkem is. Értünk rendelte 
Isten a hetedik napot, hogy megszenteljük 
azt. Itt a határ, át lehet persze lépni ezt a 
határt is, mint oly sokan akik elkerülnek 
ebbe a gyülekezetbe is, egy darabig 
jönnek, egy darabig járnak, aztán győz az 
új törvény: hét egyforma napunk van, és 
nincs Istennek szentelt idő!  
Kedves jövendőbeli presbiter testvéreim! 
A hetedik nap az Úré, amikor magunk és a 
családunk, akikért felelősek vagyunk kell 
hogy jöjjenek Isten házába, hogy 
megszenteljük azt a napot, hogy 
találkozzunk az Istennel.  
Aztán a gyülekezet fontossága. Kedves 
Testvérek! A gyülekezetről a Biblia azt 
mondja hogy ez a szentek közössége, 
miközben tudjuk, hogy a gyülekezet 
minden tagja bűnös ember, a pappal az 
élen, a gondnokkal és mindenkivel együtt, 
te is az vagy, mindnyájan azok vagyunk. 
Mégis Isten igéje azt mondja hogy a 
gyülekezet a szentek közössége. Mert 
Isten elválasztotta a szentek közösségét a 
profántól, a világtól. Nem véletlenül. A 
gyülekezet nem más mint Isten kihívott és 
kiválasztott embereinek a közössége. Ide 
mindnyájan úgy kezdtünk először jönni, 
hogy Isten vonzott. Dehogy akartunk 
templomba járni! Én se akartam, pap 
gyerekként. Azt mondja az ige, hogy a 
gyülekezet az, akiket a nagy közösségből 
Isten kihív, kiválaszt, azért hogy az 
életüket átformálja és visszaküldje a 
világba, megszentelt emberként, másként 
gondolkozóként, tisztán élőként. Hogy az 
egész világot megszentelhesse, a 
kihívottak a kiválasztottak által. Itt nem 

különb emberek ülnek, itt feladattal 
megbízott emberek ülnek, akik attól 
lesznek mások, hogy Isten felmagasztalja 
a nyomorult életüket, hogy visszaküldje 
őket a profánba, a világba. De itt a határ. 
A szentek közösségének a tagja vagy, 
hogy megszenteld azoknak az életét akik 
között élsz. A presbitérium feladata a 
szentek közösségét őrizni, védeni, érte 
mindent megtenni, minden áldozatot 
meghozni. 
A harmadik: az ige hatalma. Kedves 
Testvérek, Isten a maga szavával 
csodálatos határokat épít. Erkölcs 
dolgában, ha nem lenne Isten igéje, a világ 
totális erkölcstelenségbe süllyedne. 
Arrafelé tart. Mindenünk arrafelé hajt 
mindenkit. Itt nincs különbség. Senki nem 
szereti kordában tartani az érzéseit, és a 
vágyait, és az indulatait. Mindenki 
szeretné kiélni és megélni. Ennek útjában 
egyetlen egy dolog áll, az Isten szava. Ott 
kezdődik a pusztulás, a halál ahol Isten 
szavát félreteszik, mert ott kezdődik az 
erkölcstelenedés. A jövendő 
presbitereknek komoly feladata lesz Isten 
igéjének a hatalmát érvényre juttatni a 
gyülekezet közösségében is. Vigyázz, 
senki le ne bontsa a határt amelyet eleink 
csináltak. 
És végül még egyre szeretném felhívni a 
figyelmeteket: ez pedig az üdvösség útja, 
itt is határt szabott az Isten. A határ neve: 
Jézus. Nincs másban üdvösség, csak 
Jézusban. Nincs másképp üdvösség, csak 
Jézus által. Őrizni kell ezt a csodálatos 
határt és egy lépést sem engedni se előre, 
se hátra, semmilyen idegen tannak, 
semmilyen más gondolatnak, nincs más, 
Istennek egyetlen egy üzenete van: Jézus. 
És mindegy milyen lesz a világ, nekünk 
nincs más feladatunk, mint mondani 
Jézust és mindazt amit ő képviselt. Mert 
az a világ javára van, az a ti javatokra van, 
az az én javamra van, az az élet javára 
van, és egyedül csak az van annak javára. 
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Ne bontsd el a határt amit a te eleid 
csináltak.  
Sőt! És ezzel fejezzük be: őrködj felettük! 
Vigyázd felelősen, ne szégyelld soha senki 
előtt. Nekünk nincs mit szégyellnünk 
abból amit Istentől tanulunk. Nincs mit 
szégyellnünk. Szégyenkezni nem nekünk 
van okunk. Őrizzük a határokat amiket 
Isten az igéjén keresztül eleink életén át 
adott. Ne bonts el egyet sem, de őrizd azt! 
Ímé az eljövendő új presbitérium feladata: 
őrizni a határt. Őrizni amit Isten épít, 
őrizni azt ami segít, vigyázni annak 
megvalósulását felelősen, a személyes 
életemben, a családom életében, a 
gyülekezet életében, az egyház életében. 
Adja Isten hogy így teljesedjen ki minden 
hívő és benne minden presbiter szolgálata!  
  
Ámen! 
 
 

 
 

Rendszeres gyülekezeti 
alkalmaink: 

 
Hétfő 17.30 óra kisifi bibliaóra 
Hétfő 18 óra férfi bibliaóra minden hónap 
1. és 3. hétfőjén 
Kedd 10 óra asszony bibliaóra 
  18 óra férfiak bibliaórája 
Szerda 19 óra énekkari próba 
Csütörtök 10 óra gyülekezeti bibliaóra 
Csütörtök 18 óra imaóra 
Péntek 18 óra ifjúsági bibliaóra 
Szombat 10 óra konfirmációi előkészítő 
Vasárnap 10 óra felnőtt és gyermek 
istentisztelet, gyermekmegőrzés 
Vasárnap 11.30 énekkari próba 
 
Gyülekezeti hittanórák  
gyülekezeti hittanórák: 
csütörtökön 16 órától a 3-4. 
osztályosoknak 
csütörtökön 17 órától az óvodásoknak 
 
Mindkét csoportba évközben is be lehet 
kapcsolódni. Szeretettel hívunk és várunk 
minden érdeklődő gyermeket! 
 
Kedves Testvéreink! 
Ezúton is értesítünk újfent minden férfi-
testvérünket, hogy a Férfióra átkerült 
KEDDRE 
Hasonlóképpen értesítjük 
gyülekezetünk fiataljait, hogy a Kisifik 
órája átkerült CSÜTÖRTÖKRE!! 
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