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1893-2006 

Gyülekezeti Hírmondó 
 

A szerkesztő köszöntője 
 

„Nem azé, a ki akarja, nem is azé, a 

 ki fut, hanem a könyörülő Istené” 

Róma 9:16. 

Kedves Testvéreim! 
A nyári szünet, a szabadság, a pihenés 
időszaka következik mindnyájunk 
számára. 
Hírmondónk jelenlegi számában is erre 
készülünk, hírt adva gyülekezetünk 
nyári terveiről és beszámolva a 
közelmúlt eseményeiről. 
Megemlékezünk a magyar történelem 
egyik legdicsőbb csatájáról, a 
nándorfehérvári diadalról, és annak 
hőséről, Hunyadi Jánosról, aki alig 
néhány héttel élte túl európai 
jelentőségű győzelmét. 
Igei köszöntőként Ravasz László 
Gondolatok című gyűjteményéből 
vettem kölcsön egy eszmefuttatást: 
„Ma egyetlenegy magyar törekvés van: 
a meliorizmus irányzata, ami azt jelenti, 
hogy különbeknek kell lennünk, mint 
mások. Múltunkban, a népgéniuszban, 
egyházainkban, kultúránkban, hatalmas 
erkölcsi erők vannak felhalmozva. 
Végzetünk az volt, hogy legutóbb a 
magyarság politikai jelentés volt 
ahelyett, hogy erkölcsi lett volna. 
Megújhodásunk útja: a magyarság 
legyen erkölcsi jelentés, hogy nemzeti 
lehessen. Ma már a vak is látja, hogy az 

igazi politikum az ethikum függvénye. Ha 
ez igaz, akkor lehet-e a hívő magyar 
ember reménytelen?” 
E gondolatok jegyében kívánok minden 
Testvérünknek gondtalan kikapcsolódást a 
nyári szabadság idejére, akár itthon, akár 
otthonától távol tölti a pihenés napjait. 
 Pappné G. Judit 
  

Gyülekezeti alkalmaink 
nyári rendje: 

 
Kedd 10 óra asszony bibliaóra 
Csütörtök 10 óra gyülekezeti bibliaóra 
Vasárnap 10 óra felnőtt és gyermek 
istentisztelet, gyermekmegőrzés 
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A gyülekezet életéből 
 

Gyülekezetünk életének 
eseményeiből  

 

április 23-án került sor a kanonika 
vizitációra, igét hirdetett Kiss 
László egyházmegyei főjegyző. 

április 30. A konfirmandusok 
megkeresztelése 

május 6. konfirmációi vizsga 
május 7. konfirmáció 
május 29-június 2. pünkösdi előkészítők 
június 4-5 Pünkösd 
június 18. énekkarunk évzáró 

hangversenye 
 

Népmozgalmi adatok 
Megkereszteltük: 
Papp Réka, Osváth Anita, Gáspár 
László, Jancsó Balázs, Horák Balázs, 
Pákozdi Tamás Péter, Tóth Csaba, 
Lőcsei Bence, Nikula Ákos, Plihál 
Eszter, Plihál Zsombor Kristóf, Szabó 
Péter Zsolt, Szabó-Balogh Piroska Luca, 
Házasságukat megáldatták: 
Golob Attila és Szabó Judit, Csepreghy 
Zoltán és Csóka Gabriella, Varga Gyula 
és Bubala Marianna, Balla Ottó és 
Sáfrány Szilvia, Maczkó László és 
Niszner Annamária  
Konfirmáltak: 
Csiszár Levente Zsolt, Demcsó Richárd, 
Demcsó Tibor Tamás, Gáspár László, 
Kovács Dániel, Susa Norbert, Székely 
Róbert, Vertetics Bálint, Ádámszki 
Katalin, Berkes Dorottya, Csobán Anna, 
Csobán Nóra, Farkas Beatrix, Király 
Éva, Kovács Borbála, Osváth Anita, 
Papp Réka Judit, Ráczné Herke Ildikó, 
Ráczné Szabó Tünde, Szentes Bogáta, 
Szőczei Tímea, Tóth Rita, Török Edit 
Júlia, Vertetics Viktória 
Eltemettük: 
Varga Józsefné, Kiss Gyula, Lippai 
Józsefné, Brázda Gáborné, Bolla Sándor 
István, Oláh Eszter, Sánta Mihály, id. 

Németh Béla, Sisák Lajosné, Kerékgyártó 
Sándorné, Varga Sándorné, Tálas 
Miklósné, Závodi Ferencné 
 

Nyári táboraink 
A lelkipásztori munka egyik legfontosabb 
része a gyerekek és fiatalok közötti 
szolgálat, hiszen ők lesznek a jövő 
gyülekezete. Sok éves tapasztalatunk, 
hogy a lelki megerősödés, a Biblia és a 
másik jobb megismerésének különleges 
színtere -a budapesttől és a megszokott 
környezettől távolabb megtartott- 
csendeshét valamelyik konferencia 
telepünkön. Ezeknek hangulatát, lelkiségét 
visszaadni nagyon nehéz, de hogy legyen 
rálátásunk az itt folyó munkára, röviden 
mindegyikről beszámolunk. Idén nyáron 
három gyülekezeti tábort szervezünk. 
A hittanos gyermekeinket Fertő-
szentmiklósra visszük július 3-7. között. 
Minden esztendőben változik a helyszín, 
ami azért nagyon jó, mert hazánk 
különböző tájait ismerhetjük meg. Az 
ország nyugati része bővölködik a 
látnivalókban. Sopron belvárosa, az 
Eszterházy kastély, Fertő-tó és a 
Fertőhansági Nemzeti Park, vagy éppen 
Nagycenk kitűnő délutáni kirándulási 
helyszíneknek ígérkeznek. 
A délelőttök énektanulással, egy bibliai 
történet meghallgatásával és 
kiscsoportokban való feldolgozásával 
telnek. Idén angol nyelvű bibliai 
foglalkozás is színesíti hetünket. Az ebéd 
utáni időt játék, strandolás, sport vagy 
kirándulás tölti ki. Rövid áhítattal zárul a 
nap. A gyermekek nagyon szeretik az 
ún.”angyalkázást”, aminek lényege a 
másik titkon való megajándékozása. Ez a 
játék éppen úgy elmaradhatatlan része a 
programnak, mint a kislányok által 
különösen is kedvelt kézműves 
foglalkozás és a fiúk által várva-várt 
„hittanoktató-hittanos” futball 
összecsapás. Úgy gondolom, táborunk 
mind a hon ismeretét, mind lelki fejlődését 
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elősegíti azoknak a gyermekeknek, 
akiket a szüleik elengednek közénk. 
A kisebbik ifjúság Kiskunlacházára 
megy Június 26. és Július 3-a között. 
Hálásak vagyunk Istennek, hogy a 
tavalyi és idei konfirmáltak új ifjúsági 
közösséggé kovácsolódhatnak. Ezt 
szolgálta, hogy már két hónapja együtt 
jártak ifi órára, a lacházi 
csendeshétvégénk és a közös májusi 
kirándulás Dömösön és a Rám-
szakadéknál. Azt látom, hogy a ma 
serdülő fiatalok nagyon sokféle káros 
szellemi, lelki hatásnak vannak kitéve. 
A különböző könyvek és azok 
filmváltozatai arra hivatottak, hogy az 
emberben meglévő „istenűrt” ezekkel a 
divatos és egyébként kitűnően elkészített 
filmekkel, (ill. könyvekkel) kitöltsék. 
Éppen ezért ezt, az- általuk is nagyon 
érdekesnek vélt témát- járjuk körbe, de 
természetesen a Biblia „szemszögéből” 
vizsgálva e könyvek tanítását és 
sugallmait. Mely művek ezek? A Harry 
Potter, a Star Wars, a Gyűrűk Ura és a 
Da Vinci Kód. Minden este 
megtekintünk egy filmet, másnap 
délelőtt pedig meghallgatunk róla egy 
biblikus, tisztázó előadást. Fiatal, jól 
készült, ifjúsági munkában jártas 
református lelkipásztorok érkeznek 
közénk alkalmat tartani. A délután 
szabad programmal telik, este rövid 
evangélizációra kerül sor. Külön öröm 
számomra, hogy a lelki munkát két 
„nagyifis” testvérünk segíti majd. Mind 
a csoportbeszélgetésekben, mind a 
reggeli áhítatokban fontos szolgálatuk 
lesz. 
A nagy ifi Dömsödön tölti csendes hetét. 
Július 17-23-a között. Néha 
megkérdezik tőlem gyülekezeti tagok, 
mások is, miért mindig oda megyünk. A 
válasz egyszerű. Meghatározó lelki 
élmény köt sokakat ide. A hét témája 
idén a párválasztás lesz. Úgy gondolom, 
nagy igény van biblikus előadásokra 

ebben a gondolatkörben. Tervezett 
témáink: 

• Csalódásaink - /párkapcsolatokon 
belül, vagy éppen hiányában/ 

• Szerelem vagy/és ige - /minek kell 
előbb lennie/ 

• Szexualitás          - /hol vannak a 
határok?/ 

• „Adj neki egy világot” - /az 
elfogadásról/ 

Neves előadók, kitűnő teológusok 
tisztelnek meg bennünket. Kiss László 
nagytiszteletű úr, Kaszó Gyula a K.G.R.E. 
Hittudományi Karának tanára, Takaró 
Károly püspök úr, Dr. Nagy István a 
K.G.R.E. Tanítóképző Főiskola 
főigazgatója. Külön meg kell említeni a 
szombati napunkat (Július 22.) amit 
családi napnak tervezünk. Ekkor Hegedűs 
Loránt püspök úr érkezik közénk, aki a 
házasságban való megmaradásról fog 
beszélni. /”hozzá hű leszek, vele 
megelégszem…”/ Minden családot 
szeretettel várunk egész napra a 
gyermekmegőrzést megszervezzük, hogy 
az édesanyák is bejöhessenek az 
alkalomra. Bográcsban pörköltöt fogunk 
készíteni és közösen megebédelünk. A 
délutánt is együtt tölthetjük, jó idő esetén 
a kiépített strand szolgáltatásait is igénybe 
lehet venni. A hét a szombat esti 
tábortűzzel, igehúzással és a vasárnapi 
istentisztelettel zárul. 
Mind a három táborba kehet jelentkezni 
még. Bővebb információt a lelkészi 
hivatalban kaphatunk ill. telefonon a 
táborok szervezőjétől. Kérem, hogy 
hordozzuk imádságainkban gyermek- és 
ifjúsági csendes heteinket! 
 

Ifj. Takaró Tamás (30-466-27-39) 
segédlelkész, a táborok szervezője  
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A Presbitérium 
 
Fehér István 
1954. március 6-án Nagykőrösön 
születtem egy 7 gyermekes családba 6. 
szülöttként. Édesanyám (88 éves) ma is 
templombajáró, hívő református 
asszony. 
1971-ben költöztem Budapestre, ahol az 
FTC birkózó csapatának és a magyar 
válogatottnak tagja lettem. Sok-sok 
hazai és nemzetközi sikert értem el, 8-
szor voltam magyar bajnok, és sok 
nemzetközi, világbajnoki, olimpiai jó 
helyezésem volt. Élsportolói 
pályafutásomat 1984-ben fejeztem be. 
1978-ban nősültem, feleségem Takaró 
Réka, aki az első megalakuló 
gyülekezeti énekkar tagja volt, és aki 
jelenleg is hitoktató a gyülekezetben. 
Két fiúnk született István és Levente. 
István Lacházára nősült, a második 
gyermeküket várják. Levente fiam a 
gyülekezet pótpresbitere. Apósomat, id. 
Takaró Károlyt (a gyülekezet volt 
lelkészét) nemcsak apósként 
tisztelhettem, hanem családfőként, 
prédikátorként is. Szerettem egészséges, 
jó humoráért, emberségességéért, 
lelkiségéért, ma is nagyon hiányzik. 
Az én hívő életemben nagy szerepet 
játszott szüleim keresztyén nevelése, 
édesanyám példamutató élete, sugárzó 
szeretete. Tíz éve vagyok presbiter. 
Engem a tisztességes, becsületes, a 
Krisztusi dolgok vonzanak, ezért a 
Biblia az én mindennapi útbaigazító 
könyvem. 
Pislákoló gyertyalángként, de örömteli 
szívvel írtam ezt a pár sort a 
Hírmondónak. 

Testvéri szeretettel: 
Fehér István 

 
Gulyás János 
Templomos családban nőttem fel, ahol a 
hit értékei fontosak voltak „de az életnek 

menni kell” kompromisszumokat is rend-
szerint megkötötték. Nagypapám tanított 
imádkozni, szelíden és türelmesen. Ő már 
akkor értette amit én csak később. Több 
nagy természetű erős egyéniség határozta 
meg a családban lelki és érzelmi 
fejlődésemet, ami anyukám és nagy-
mamám korlátlan szeretete egészített ki. 
16 évesen elkezdtem Istent keresni, ma 
már tudom, hogy Ő keresett. Nehezen 
találtam meg az utat felé. Én akartam 
megoldani azt amit Ő már megtett értem. 
Amikor megértettem minden értelmet 
felülmúló szeretetét, csak teljes élettel 
átvehető ajándékát, megtért ember lettem. 
Méltatlanul bár-, de igyekszem az Ő 
kiválasztásához méltóan élni azóta. 
Kereskedő ember vagyok, nagyon nehéz 
terepen járok. Nem hívő embernek való ez 
a hely, de Isten ide küldött, itt kell 
világítanom” kereskedjetek amíg 
visszajövök” 
Az a csapat akiket irányítok sok állami 
elismerést kapott a magas színvonalú 
szakmai munkáért, aminek nagyon örülök, 
de engem a „megmentett” lelkek 
vonzanak, azok az életek ahol segíteni 
lehet csendes, és tiszta életet élni, Vele. 18 
éve járok ebbe a gyülekezetbe, ahol 3 év 
múlva pótpresbiter és újabb 3 évvel 
később presbiter lettem. 
16 éve diakóniával foglalkozom, általában 
idős, beteg embereket segítek testben és 
lélekben. Több mint 10 éve egy 
szeretetotthonban rendszeresen bibliaórát 
tartok és 1,5 éve vasárnapi alkalmakat is. 
Miközben adni akarok, meggazdagít - 
szolgálni akarok, és engem tesz többé a 
vigasztalásban. Mások terheire nézve, 
gondjaira gyógyírt keresve, a Jézus felé 
vezető úton - reménységem szerint - 
segítséget nyújtva, gazdaggá és boldoggá 
válik az ember. Most már értem nagyapám 
köszöntését, annak szép szavakon túli 
lényegét, fontosságát mindannyiunk 
számára: Isten áldjon fiam 
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Juhász Balázs 
1975-ben Budapesten születtem és 
idestova több mint 30 éve élek 
Pesterzsébeten. Villamosmérnökként 
végeztem a Budapesti Műszaki 
Egyetemen és jelenleg egy 
biztonságtechnikai cég kereskedelmi 
vezetője vagyok. Feleségemmel 
Rékávak két kisfiunk van Benedek és 
Vince. 1987-ben konfirmáltam 
Szabótelepen, később 1991-ben 
nagymamám javaslatára jöttünk el 
szüleimmel először ide a Központi 
Gyülekezetbe és rövidesen kiderült, 
megtaláltuk azt a „nagyobb családot” 
amit kerestünk. Édesapám szintén tagja 
a Presbitériumnak, én 2000-től 
pótpresbi-terként majd az új választások 
óta presbiterként igyekszem hasznos 
tagja lenni Gyülekezetünknek. Sokat 
köszön-hetek ennek a közösségnek így 
feleségemet és barátaim nagy részét is. 
Hálát adva Istennek, őszintén kívánom 
minden testvéremnek hogy legalább 
annyira találjon otthonra ebben a 
Gyülekezetben mint ahogy azt én 
tehettem. 
 
 

Kitekintő 
Évfordulók 2006. június 5-től 

szeptember 1-ig 
 

Június 7. 
1896 (110 éve történt) 

Megszületett Nagy Imre politikus, 
miniszterelnök. 
 
Június 12. 
1886 (120 éve történt) 

Elfogadták Eiffel mérnök tervét az 
azóta Párizs jelképévé vált torony 
megépítésére. 
 
Június 25. 
1991 (15 éve történt) 

Horvátország és Szlovénia 
kinyilvánította függetlenségét 
Jugoszláviától. 
 
Június 26. 
1941 (65 éve történt) 

1941-ben bombatámadás érte Kassát, 
Munkácsot és Rahót. Ezután 
Magyarország belépett a II. világháborúba 
a Tengely-hatalmak oldalán. 
 
Június 29. 
1456 (550 éve történt) 

A Nándorfehérvár elleni török támadás 
kivédésére irányuló könyörgésként III. 
Callixtus pápa elrendelte a déli 
harangozást. 
 
Július 4. 
1776 (230 éve történt) 

Amerikában a függetlenség napja, 
annak emlékére, hogy Benjamin Franklin 
Pennsylvania egyik képviselőjeként aláírta 
a Függetlenségi Nyilatkozatot. 
 
Augusztus 1. 
1946 (60 éve történt) 

Kibocsátották a forintot. 
 
Augusztus 5. 
1961 (45 éve történt) 

Budapesten 71 éves korában meghalt 
Tildy Zoltán református lelkész, 
miniszterelnök, aki az 1946.02.01-jén 
kikiáltott Magyar Köztársaság elnöke volt. 
 
Augusztus 6. 
1566 (440 éve történt) 

Elkezdődött Szigetvár ostroma. A várat 
Zrínyi Miklós védte I. Szulejmán hadai 
ellen. 
 
Augusztus 12. 
1941 (65 éve történt) 
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Roosevelt, amerikai elnök és Winston 
Churchill, angol miniszterelnök aláírták 
az Atlanti Chartát. 
 
Augusztus 18. 
1961 (45 éve történt) 

Elkészült a berlini fal, amelyet az 
NDK kormánya építtetett Nyugat-Berlin 
köré. 
 
Augusztus 24. 
1946 (60 éve történt) 

A budapesti Markó utcai fegyház 
udvarán háborús főbűnösként 
kivégezték az 62 éves Sztójay 
(Sztojakovics) Döme tábornokot, aki 
1944-ben a németek által megszállt 
Magyarország miniszterelnöke volt. 
 
Augusztus 27. 
1576 (430 éve történt) 

Velencében meghalt Tiziano (eredeti 
nevén: Tiziano Vecellio) itáliai festő, aki 
elsősorban portréfestészete által vált 
híressé. 
 
Augusztus 29. 
1526 (480 éve történt) 

A mohácsi csatában II. Szulejmán 
török szultán legyőzte a II. Lajos király 
vezette magyar hadsereget. A harcban 
életét vesztette II. Lajos (1516-1526), 
akivel a Jagellók magyar-cseh ága 
kihalt. 
1541 (465 éve történt) 

II. Szulejmán török szultán csellel 
elfoglalta Budát, amely 145 évig a török 
uralom központjává vált 

 
Hunyadi János 

Színrelépése 
Hunyadi János szerepét nem lehet 
kizárólag csak magyar szempontból 
megvilágítani. Őt a történelem Ura, a 
legkritikusabb időszakban állította a 
kereszténység védelmezőjeként 

Magyarország élére, annak hadvezérévé és 
kormányzójává. Akkor, midőn a távolabbi 
országok mint Anglia, Franciaország, a 
Német-Római Császárság és Olaszország 
kis államocskái egymás ellen harcoltak, 
vagy a saját belső bajaikkal voltak 
elfoglalva, a balkáni kis államok pedig 
már a töröktől leigázva voltak, 
Magyarországra hárult az a hatalmas 
feladat, hogy megvédelmezze nem csak 
önmagát, hanem az egész európai 
kereszténységet. 
 

 
Hunyadi János származása 
Hunyadi János születésének pontos 
dátumát nem ismerjük. Zsigmond király 
trónralépésének idejére teszik, azaz 1387 
körül. Édesapja magyar köznemes és 
udvari ember volt, aki Zsigmond királyt 
saját vitézeivel kísérte a csaták során. 
Szolgálatai jutalmaként kapta a királytól 
Hunyad várát. 1409-ben már egy 
megújított adomány-levélben szerepel 
Hunyadi János neve is. Ő volt Hunyadi 
Vojknak a legidősebb fia. A Hunyadi 
család eredete szerint így alakult: A 
nagyapa Hunyad- megyébe betelepült oláh 
kenéz volt, az apa már katolikussá lett 
magyar nemes és fia(i) magyar 
köznemesekként léptek a magyar 
történelem porondjára. A Hunyadi család 
nevét János tette halhatatlanná. Nem 
vitatható el, hogy Hunyadi Jánost több 
szomszédos nemzet is sajátjának tekintse. 
Így a románok, szerbek, horvátok, 
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szlavónok de a macedónok is nemzeti 
hősként tisztelik Jankó, Jankula 

Szibinyánin és többféle név alatt.  
Hunyadi János hadjáratai 
Hunyadi János fiatalon kezdte a 
katonáskodást. 1428-tól udvari vitézként 
kísérte Zsigmond királyt több 
hadjáratába, így Olaszországba is, ahol 
hadvezetésbeli ismeretekkel 
gyarapodott. Ez időtájt ismerkedett meg 
a gazdag Szilágyi László leányával 
Erzsébettel, akit feleségül vett.  
1442-ben Mezid bég hatalmas török 
birodalmi sereggel betört Erdélybe, 
amelyet Hunyadi János és Lépes György 
erdélyi püspök kis sereggel támadt meg.  
Neve ezek után már Európa-szerte 
ismertté vált és benne látták a keresztény 
Európa megmentőjét. 

 
Vajdahunyad vára napjainkban 

A hosszú hadjárat (1443-1444) 
Hunyadi János nem pihent meg a 
győztes csaták után sem. Hadával 
először Szerbiába ment, majd 
Bulgáriába, ahol elfoglalta Nist és 
megszállta Szófiát. A tél beállta miatt 
kellett véget vetni a dicsőséges 
hadjáratnak. Hazánk területéről már 
kiszorult a török, de Hunyadi János 
végleg ki akarta szorítani Európából is.  
A szegedi béke  
A magyar sereg királyával Szegeden 
gyülekezett. Ide érkeztek meg a török 
szultán követei is, köztük Brankovics 
György szerb fejedelem, aki 

békeközvetítésre vállalkozott a törökök és 
a magyarok között. A követek tíz évre 
szóló békét ajánlottak fel a magyar 
királynak. A szentszék azonban feloldotta 
a királyt a töröknek adott esküje alól és 
ezzel lehetővé vált új háború megindítása 
a törökök ellen. Az összecsapásra 
Várnánál került sor 1444. november 10-
én. Ez a csata végzetes lett a fiatal király 
számára, mert nyílt harcban esett el 
legjobb vitézeivel  
Hunyadi János Magyarország 
kormányzója (1446-1452)  
Ulászló király hősi halála után a rendek V. 
Lászlót elismerték királyuknak, de III. 

Figyes német császár nem akarta kiadni őt 
kiskorúságára hivatkozva. Ekkor 
választották meg Hunyadi Jánost az 
ország teljhatalmú kormányzójává 
(gubernátorává). Végül az osztrák-cseh-
magyar urak erélyes fellépésének 
köszönhetően III. Frigyes császár kiadta 
V. Lászlót a stájerországi Cillei Ulrik 
gyámságába helyezve, de a koronát 
visszatartotta. Hunyadi kormányzói 
tisztségét ezután visszaadta a királynak, 
aki érdemei jutalmául gazdagon 
megjutalmazta. Kinevezte Magyarország 
királyi főkapitányává és a királyi 
jövedelmek kezelőjévé. A Hunyadi család 
hatalma tovább gyarapodott, az újonnan 
adományozott várakkal (Déva, Görgény), 
Beszterce városával továbbá újabb 
tisztségekkel. Fiát Hunyadi Lászlót pedig 
Horvátország és Dalmácia bánjává 
nevezte ki. 
V. László király (1452-1457) 
A (12 éves) gyermek megkoronázása után 
az igazi hatalom Cillei Ulrik kezébe 
került, akinek gondja volt arra, hogy a 
fiatal király nevelését vakvágányra vigye. 
A Nándorfehérvári diadal (1456. július 
22.) 
Az újabb török támadás hírére Hunyadi a 
legnagyobb segítséget néhány főúron 
kívül a köznemességben és az egyszerű 
emberekben, a parasztok, diákok ezreiben 
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kapta meg. Ők gyülekeztek vasvillákkal, 
szekercékkel, kaszákkal, hogy 
megvédjék hazájukat a közeledő 
végveszéllyel szemben. Hunyadi ezzel a 
kiképezetlen, de annál hősiesebb 
lelkületű sereggel vívta meg 
legfényesebb győzelmét a török felett. 
Nagy segítsége volt továbbá Kapisztrán 
János ferencesrendi barát személye, 
akinek lelkes és ékesszavú buzdítására 
gyülekeztek a keresztesek. Szemben 
százötvenezres török sereg érkezett 300 
ágyúval és 200 naszáddal (gálya) 
Nándorfehérvár alá. A várat Szilágyi 

Mihály maga védte, hétezer katonával. 
Hunyadinak sikerült a törökök gályáit a 
Dunán áttörni és ezzel biztosítani a 
várvédők ellátását. Az ostromló törökök 
már a vár falára is feljutottak, amikor 
egy hős vitéz, Dugovics Titusz, a török 
zászlótartót inkább magával rántotta a 
mélységbe, mintsem, hogy az kitűzhesse 
a várra a félholdas török zászlót.  

 
Wágner Sándor 1859: Dugovics önfeláldozása 

Magyar Nemzeti Galéria 

A hatvanezerre felduzzadt magyar 
haddal Nádorfehérvárnál Hunyadi 
nagyszerű hadvezéri tudása és a magyar 
vitézség győzedelmeskedett a török 
túlerővel szemben. Hunyadinak sikerült 
csapatával átvágni, magát az ellenségen 
és bejutni a várba. A várkapukon 

kirohanó sereg menekülésre kényszerítette 
a támadó haderőt. Ez a diadal nem csak a 
magyar történelem ragyogó eseménye 
volt, hanem az európai kereszténység 
győzelme is a pogány török felett. 
Ünnepelt az egész kereszténység, a pápa 
még júniusban elrendelte a déli 

harangszót, imádkozás végett a keresztes 
vitézek győzelméért, de mire ez a 
rendelkezés célba ért, már megtörtént a 
világraszóló győzelem. A táborban kiütött 
pestis járvány azonban néhány hét múlva 
elvitte őt. Zimony várában húnyt el 1456. 
augusztus 11-én. Nemsokára követte őt 
Kapisztrán János is, aki mindvégig a 
legnagyobb lelki támasza volt Hunyadi 
Jánosnak és a hős seregnek egyaránt. 
Hunyadi holttestét a Gyulafehérvári 
családi sírboltban helyezték "örök" 
nyugalomra (Trianon következményeként 
a románok azt onnan elvitték). 
Hunyadi János neve örökre beíródott nem 
csak a magyar nép történelmébe s szívébe, 
de Európa történelmébe is. Igaz, nem mint 
magyar hőséé, hanem "Oláhország fehér 
lovagjaként". Szomorú, de még déli szláv 
szomszédaink sem tudják, hogy Hunyadi 
János magyar volt. 
 
 

„Az pedig az örök élet, hogy 
megismerjenek téged” 

(János 17:3.) 
 

Pesterzsébet, 2006. május 21. 
Takaró Tamás, esperes 

 

MIÉRT VAGYTOK MIÉRT VAGYTOK MIÉRT VAGYTOK MIÉRT VAGYTOK     
SZOMORÚ ÁBRÁZATTAL?SZOMORÚ ÁBRÁZATTAL?SZOMORÚ ÁBRÁZATTAL?SZOMORÚ ÁBRÁZATTAL?    

 
Lekció: Lukács 24 13-27 
„És ímé azok közül ketten mennek vala 
ugyanazon a napon egy faluba, mely 
Jeruzsálemtől hatvan futamatnyira 
vala, melynek neve vala Emmaus. És 
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beszélgetének magok közt 
mindazokról, a mik történtek.  
És lőn, hogy a mint beszélgetének és 
egymástól kérdezősködének, maga 
Jézus hozzájok menvén, velök együtt 
megy vala az úton. De az ő szemeik 
visszatartóztatának, hogy őt meg ne 
ismerjék.  
Monda pedig nékik: Micsoda szavak 
ezek, a melyeket egymással váltotok 
jártotokban? és miért vagytok 
szomorú ábrázattal?  
Felelvén pedig az egyik, kinek neve 
Kleofás, monda néki: Csak te vagy-é 
jövevény Jeruzsálemben, és nem 
tudod minémű dolgok lettek abban e 
napokon?  
És monda nékik: Micsoda dolgok?  
Azok pedig mondának néki: A melyek 
esének a Názáretbeli Jézuson, ki 
próféta vala, cselekedetben és 
beszédben hatalmas Isten előtt és az 
egész nép előtt: És mimódon adák őt a 
főpapok és a mi főembereink halálos 
ítéletre, és megfeszíték őt. Pedig mi 
azt reméltük, hogy ő az, a ki meg 
fogja váltani az Izráelt. De mindezek 
mellett ma van harmadnapja, hogy 
ezek lettek.  
Hanem valami közülünk való 
asszonyok is megdöbbentettek minket, 
kik jó reggel a sírnál valának; És 
mikor nem találták az ő testét, haza 
jöttek, mondván, hogy angyalok 
jelenését is látták, kik azt mondják, 
hogy ő él. És azok közül némelyek, kik 
velünk valának, elmenének a sírhoz, 
és úgy találák, a mint az asszonyok is 
mondták; őt pedig nem látták.  
És ő monda nékik: Óh balgatagok és 
rest szívűek mindazoknak elhivésére, 
a miket a próféták szóltak! Avagy 
nem ezeket kellett-é szenvedni a 
Krisztusnak, és úgy menni be az ő 
dicsőségébe?  
És elkezdvén Mózestől és minden 
prófétáktól fogva, magyarázza vala 

nékik minden írásokban, a mik ő felőle 
megirattak.” 
 
Alapige: Lukács 24:17 
Jézus kérdezi: „és miért vagytok szomorú 
ábrázattal?” 
Kedves Testvérek! Az Úr Jézusnak ez a 
kérdése lesz mai istentiszteletünkön 
előttünk és erre fogunk figyelni: „Miért 
vagytok szomorú ábrázattal?” 
Áldozócsütörtök, vagyis Jézus menny-
bemenetele és pünkösd ünnepe felé tart a 
keresztény világ. Az evangéliumok 
híradása szerint Jézus feltámadása után 
még negyven napig itt járt az övéi között. 
Sokakkal találkozott és sokakkal 
beszélgetett ez alatt a negyven nap alatt a 
feltámadott. Ma az egyik ilyen 
találkozásáról, egy beszélgetéséről fog 
szólni Istennek igéje. Hiszen abban a 
találkozásban amit alapigeként is 
felolvastam és abban a beszélgetésben egy 
nagyon aktuális kérdés hangzik felénk.  
„Miért vagytok szomorú ábrázattal?” A 
szomorú ábrázat nyilvánvaló módon a 
keserűségnek, a csalódásnak, a 
becsapottságnak, a reménytelenség 
érzésének a kiábrázolódása. Amikor nem 
tudja az ember eltakarni azt ami benne 
van, meglátszik rajta. Amikor Jézus 
találkozott az emmausi tanítványokkal 
látszott rajtuk, rá volt írva az arcukra, a 
tekintetükre a szomorúságuk. És Jézus rá 
is kérdez: „Mondjátok miért vagytok ilyen 
szomorú ábrázattal?”  
Kedves testvérek, aktuális ige ez sokaknak 
a nemrég lezajlott választások után. 
Hiszen lezajlottak a választások, voltak 
győztesek és voltak vesztesek. A 
győztesek örülnek, a vesztesek meg 
szomorúak. „Miért vagytok szomorú 
ábrázattal?”- teszi fel a kérdést az Úr 
Jézus.  
De kedves testvérek nemcsak egy ilyen 
konkrét esemény kapcsán aktuális, 
időszerű Jézusnak ez a kérdése. Hanem 
azért is mert a mi mindennapi életünk is 
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tele van csalódásokkal. Veszteségek 
érnek bennünket, kétségbeejtő 
helyzetekbe kerülünk, kilátástalanságok 
borítanak sokszor el és Jézus kérdése 
ezekre nézve is megáll: „Miért vagytok 
szomorú ábrázattal?” 
És nincs ebben a templomban senki, és 
közülünk nincs egyetlen egy sem akinek 
az életében ne következnének be ilyen 
események amelyek után csalódott, 
amely után úgy érzi hogy minden hiába. 
És azoknak is szól Jézus kérdése: „Miért 
vagytok szomorú ábrázattal?” 
Kedves testvérek négy rövid üzenetet 
fogok megfogalmazni a fölvetett kérdés 
kapcsán. Az első: A csalódások oka. A 
második: A csalódások következménye. 
A harmadik: A csalódások jézusi 
kezelése. És a negyedik tulajdonképpen 
csak egy szócska amely mögött egy 
kérdőjel van: Utána? Mi van a 
csalódások után?  
Nézzük az elsőt! A csalódások oka.  
Nagy általánosságban azt mondhatjuk 
hogy ha valamit várok, remélek, 
valamiben bízom, hiszek, valamiért 
dolgozom, teszek és mégis arra kell 
hogy ráébredjek hogy hiába. Ez a hiába 
szócska fejezi ki leginkább a szomorú 
ábrázat okát. Mi keresztények még ezt is 
csöndben hozzá szoktuk tenni: Pedig 
még imádkoztam is érte! És hiába! 
Csalódtam. Tele van a mindennapi 
életünk csalódásokkal. Vannak olyan 
csalódásaink amelyek egy életre 
szólnak. Szoktuk is mondani: Ezt soha 
nem fogom tudni elfelejteni! Emberi 
kapcsolatainkban történhet férj és 
feleség között, édestestvérek között egy 
életre szóló csalódás. Hogy nem tudja 
egyik felejteni többé a másiknak, mert 
akkora volt a lelki pofon. S jön a 
szomorú lelki ábrázat.  
Kedves testvérek! Tulajdonképpen ezt a 
mai igehirdetést egy mondat váltotta ki 
belőlem, amelyet Taksonyban hallottam 
a mögöttünk levő héten. Ott szolgált a 

gyülekezetünk énekkara. Van Taksonyban 
is egy országos szervezet, hálózat 
részeként egy keresztény értelmiségiek 
szövetsége, közössége. Ennek a 
közösségnek a vezetője a köszöntésében 
valami ilyesmit mondott: „Úgy szántuk 
eredetileg amikor megterveztük ezt a mai 
alkalmunkat hogy egy győztes választás 
után egy boldog örvendező koncert fog itt 
elhangzani.” És akkor mondta ki a 
mondatot, nem tudva hogy a Bibliából 
mondja, a most olvasott igéből mondta: 
„Mert mi azt reméltük... Node ha már így 
van” – mondta ő – „akkor is érezzük jól 
magunkat.” És egy pillanatra sem tudott 
elmosolyodni, az arcán ott volt minden. 
„Mi azt reméltük és nem az történt.” Jézus 
pedig azt kérdezi: „Mondd miért vagy 
szomorú ábrázattal?” 
Kedves Testvérek! Itt találtam meg azt az 
igei párt amely úgy gondolom segít 
minden emberi csalódásunk biblikus 
feldolgozásában. És hasznunkra lesz 
nagyon ez a mai istentisztelet, ha minden 
emberi szón és gondolaton túl az igét 
értjük meg mint Isten válaszát és 
megoldását. 
„Mi azt reméltük és nem úgy lett.” 
Gondoljátok csak végig! Én azt reméltem 
hogy ő szeret, és kiderült hogy nem. Én 
azt reméltem hogy az ő igenje igen, és 
kiderült hogy nem. Én azt reméltem hogy 
ő egy tiszta ember, és kiderült hogy nem. 
Én azt reméltem hogy ő hűséges, és 
kiderült hogy nem. Én azt reméltem..., és 
mégis kiderült hogy nem. Azért vagyok 
szomorú ábrázattal, ezért vagyok keserű és 
csalódott ember. Mert én azt reméltem, és 
nem úgy történt. Mintha azt mondaná 
ilyenkor az ember: „Én úgy szerettem 
volna hogy így legyen, és úgy bíztam 
benne hogy így is lesz, és nem ez történt.”  
Kedves testvérek a legtöbb csalódásunk 
okát - mi azt reméltük és nem úgy lett - 
magunkban kell keresnünk, nem másban, 
magunkban. Én azt reméltem, én azt 
gondoltam, én azt szerettem volna, én 
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azért tettem, én arról álmodtam, én azt 
munkáltam, és nem úgy lett. 
Az emmausi tanítványoknak is, akikkel 
Jézus ezt a beszélgetést lefolytatja, volt 
elgondolása az Úr Jézusról. „Mi azt 
gondoltuk hogy Ő váltja meg az Izraelt. 
Mi azt gondoltuk. És ehelyett jön 
Nagypéntek. Meghalt. Óriási csalódás! 
Mi pedig azt reméltük hogy Ő fogja 
helyreállítani ezt az országot és nem úgy 
történt. Ezért vagyunk szomorú 
ábrázattal.”  
Kedves Testvérek, lépjünk eggyel 
tovább és nézzük meg hogy a 
csalódásnak milyen következményei 
vannak.  
Általánosságban megint azt mondhatom 
hogy a szomorúság, a keserűség 
folytatódik: a bezárkózás, a lélek 
összetörése, a kétségbeesés formájában. 
Amikor az Úr Jézust keresztre 
feszítették, akkor a tanítványaival 
ugyanez történik. Óriási csalódás éri 
őket és elbújnak egy felházba, egy ház 
felső emeletén. És ott lapítanak félve, 
kétségbeesve, reménytelenül: „Mert mi 
azt reméltük. És most Jézus halott.” A 
csalódott ember ugyanis könnyen 
feladja, könnyen belefárad a lelke a 
hiába érzésébe. Nagyon tud fájni a 
csalódás és ezt szinte mindig követi a 
kiábrándulás, a szembefordulás.  
Az emmausi tanítványok is úgy érezték 
hogy becsapták őket! És amikor Jézus 
melléjük áll azt mondja nekik: „Értsétek 
meg, pont az történt, ami meg van írva. 
Amiről a próféták beszéltek és amiről a 
názáreti is beszélt. Ti reméltetek 
valamit, azzal szemben elhangzott 
valami más, de azt nem hallottátok, azt 
nem értettétek, arra nem figyeltetek! 
Előttetek csak az volt amit ti reméltetek! 
Mi azt reméltük...” 
Jaj, ha az amit mi remélünk és várunk, 
túlnövi a valóságokat és a tényeket, az 
igazságot vagy a realitást! Sőt amikor 
túlnövi az Isten szavát is! Érdekes 

dolgot mond itt Jézus nekik a 
restszívűségről. Állítsuk csak ezzel 
szembe a gyors szívűséget! Milyen 
mozgékony a szívünk, a lelkünk, az 
értelmünk elhinni, komolyan venni azt 
amit mi gondolunk. És milyen rest, milyen 
lusta a mi szívünk, az eszünk elhinni azt 
amit meg Isten tanít!  
Kedves testvérek! Azért van tele az 
életünk csalódással, szomorúsággal mert 
inkább hiszünk az elvárásainkban, a 
reményeinkben, a saját gondolatainkban 
mint Isten gondolataiban.  
És tartsuk egy kis csendes számvetést! 
Nézz vissza, akinek van már mire 
visszanézni. Amikor csalódtál valakiben, 
és itt mi már mindnyájan csalódtunk 
valakiben, amikor csalódtál valakiben, 
kinek hittél tulajdonképpen? A „jó” 
emberismeretednek? A „tévedhetetlen” 
ítélőképességednek, a másikba vetett 
reménységednek? Hát nem ezért vagyunk 
tele csalódással? Ha valakiben igazán 
csalódtál nem befele kellene fordulni és 
végiggondolni hogy rosszul látom én az 
embereket? Rosszul ítélem én meg az 
embereket? Rosszul ítélek meg akár 
politikai helyzeteket? Rosszul ítélem meg! 
Miért csalódunk egymásban testvérek? 
Mert rosszul ítéljük meg! Hol belül azt 
gondoljuk hogy hibátlanul látom, jól 
mértem, nem véletlenül döntöttem és 
választottam.  
„Miért vagytok szomorú ábrázattal? Mert 
ugyan meg volt írva minden énrólam ti 
mégis mást reméltetek, azt amire 
vágytatok.”  
Harmadszor nézzük a csalódások 
kezelését!  
Olyan csodálatos az az én számomra hogy 
Jézus minden csalódottjához elmegy. 
Elmegy a tízhez oda a felházba ahol 
bújnak. Utánamegy Tamásnak, a csalódott 
Tamásnak. Odalép a csalódott emmausi 
tanítványok mellé, mert Jézus azért jött 
hogy a segítsen. Nem akar ilyen ábrázattal 
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és ilyen lélekkel látni minket. Jézus 
azért jön hogy segítsen.  
Kedves – lelki értelemben – minden 
szomorú ábrázatú testvérem! Miért vagy 
szomorú ábrázattal? Ne legyél! Ne 
legyél mert az azt jelenti hogy hiszel a 
gonosz végső győzelmében. Ne higgy 
benne! Ne legyél, mert az azt jelenti 
hogy hiszel a hazugság végső 
diadalában. Ne higgy benne! Ne hidd el 
hogy lehet lopni, csalni, hazudni egy 
életen át! Ne higgy benne!  
Volt nekem egy drága anyai nagyapám. 
Itt tanított Pesterzsébeten, itt volt 
iskolaigazgató. Mikor 
kényszernyugdíjazták ötven éves 
korában leköltözött Kiskunlacházára a 
feleségével együtt és minden áldott nap 
félóránként leült a rádiója elé. A fiát arra 
kérte hogy forrassza le a rádió 
keresőgombját, azon semmi mást nem 
lehetett hallani csak a Szabad Európa 
rádiót, amit meg büntettek. Minden 
nyáron ott voltunk és egyszer 
megkérdeztem már úgy kamaszodó 
fejjel: „Nagyapám! Miben 
reménykedik? Mit hallgatja ezt? Azt 
hiszi lesz változás? A világ legerősebb 
hadserege van e rendszer mögött. 
Félelmetes besúgó hálózattal! A 
másként gondolkodók börtönben ülnek. 
Nagyapám! Miben reménykedik?” És a 
következőt mondta: „Fiam! Tanuld meg 
és soha el nem felejtsd! Minden hatalom 
amelyik lopásra és hazugságra épül 
megbukik. Ezért ülök itt félóránként, 
mert tudom hogy bekövetkezik.”  
Bekövetkezett. A nagyapám nem hitt a 
gonoszság végső győzelmében, nem hitt 
az igazságtalanság végső győzelmében. 
Nem hitt a tolvajok végső győzelmében. 

Hitte hogy megáll Isten igéje, hogy a 
gonosz elnyeri büntetését, hogy az igazság 
győz az igazságtalanság felett.  
„Miért vagytok szomorú ábrázattal?” 
Kiderült hogy azért mert azok az emmausi 
tanítványok igazán ezt nem hitték! Miért 
vagytok szomorú ábrázattal Isten királyi 
népe? Miben hisztek?  
Életünk minden dolgában jogos ez a 
kérdés: „Miért vagy szomorú ábrázattal?” 
Ne hidd semmi rossz végső győzelmét! Ne 
hidd! 
És végül: És mi van utána?  
Kedves Testvérek, csak azt tudom 
mondani hogy minden után, akármilyen 
csalódás is ért bennünket csak egy dolog 
lehet igazán utána. Közelebb Jézushoz és 
Jézussal tovább. Boldogan! Mi énekeljük: 
„Győztes leszek, csak Uram légy velem!” 
Elhiszitek? Győztes leszek, nem más lesz 
a győztes, csak légy Uram velem!  
„Miért vagytok szomorú ábrázattal?” Mi 
Krisztus királyi népe, gyermekei vagyunk. 
„És ha Isten velünk, ugyan kicsoda 
ellenünk?” 
Ne legyetek szomorú ábrázattal! Még 
akkor se ha „mi azt reméltük és nem úgy 
lett”. Azt szeretné ez a kérdés, Jézus szava 
elvégezni bennünk hogy mosolygós 
ábrázattal menjünk tovább a szomorú 
ábrázat helyett a győztes Jézussal az ő 
végső győzelmében rendületlenül híve. 
Miért szomorú az ábrázatotok? Töröljétek 
le a bűnbánat könnyeivel, a magunkba 
vetett bizalom bukását vigyük oda Isten 
elé, és menjünk boldogan Jézussal!  
„Győztes leszek Uram, csak légy velem!” 
 
Ámen! 
 
 

 
Gyülekezeti hírmondó: a Pesterzsébet Központi Református Egyházközség kiadványa. 
Cím: 1204 Budapest, Ady Endre u. 81. 283-00-29 
 Felelős szerkesztő: Pappné G. Judit 
 Felelős kiadó: Takaró Tamás esperes, lelkipásztor

 


