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Szeretettel köszöntöm olvasóinkat, 
gyülekezetünk tagjait! Kívánok szép nyárutót 
és kora őszt mindenkinek. Rendkívül 
mozgalmas nyarunk volt, gyermek, hittanos és 
ifjúsági csoportjaink számára a testi-fizikai 
pihenésen túl a lelki feltöltődés és erősödés 
alkalma is táborainkban. Köszönjük a 
szervezőknek, hitoktatóknak, segítőknek 
felelős-lelkes odaszánásukat. Jó volt látni a 
jelen és jövő gyülekezetét, mindenütt Isten 

igéje köré is seregleni. Legyen áldás a 
munkánkon. 
Indult az iskolai oktatás, így megkezdődik az 
iskolai és gyülekezeti hitoktatatás is. Minél 
több református gyermeket írassanak be a 
szülők, a nagyszülők pedig emlékeztessék 
fiaikat, leányaikat erre a lehetőségre. A jövőt, 
benne a magyar nép jövőjét nagyban 
meghatározza a keresztyénség hatása vagy 
éppen a hiánya az egész társadalomra nézve. 
Folytatódnak három csoportban az ifjúsági 
bibliaórák, a férfi órák és a fiatal felnőttek órái 
éppen úgy, mint a keddi asszonyóra és a 
csütörtöki bibliaórák is. Mindenki találhat 
éppen neki való, hozzá illő gyülekezeti, 
hétközi órát és olyan közösséget is ahol igazán 
otthon van, igaz barátokra lel. 
Rendkívül fontosnak és hasznosnak ítélem meg 
az Erzsébeti Esték keresztyén, kulturális 
rendezvényeinket, melyekről híradással 
leszünk. 
Kórusunk szolgálatai és koncertjei, zenekarunk 
az Anima Soni felemelő, mindenkihez szóló 
rendezvényei szépítik és gazdagítják 
gyülekezetünk előttünk álló időszakát.  
Épüljünk és gazdagodjunk együtt 
alkalmainkon, melyekre 
 
 szeretettel hívom és várom:  
 
    Takaró Tamás 
           esperes-lelkipásztor 
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A gyülekezet életéből 
 

Népmozgalmi adatok 
 

Eltemettük: 
Nagy József, Fekete Sándor, Nagy Józsefné, 
Danka Mártonné, Gyöngyösi Bálintné, 
Solymos Dezső 
 
Megkereszteltük: 
Gurmai Tibor Róbert, Gurmai Alexandra Éva, 
Lábár Kornél, Révész Zsófia, Porcsin Zoltán, 
Falusi Kincső Paula, Juhász Hanga, Jakab 
Nóra, Bödör Éva, Almási Tamás, Belényesi 
Mercédesz Viktória, Bánó Vilmos, Gary Max, 
Bánó Levente Róbert Max, Kovács Márton, 
Horváth Vanda, Szabó Attila 
 
Megeskettük: 
Almási Tamás és Bödör Éva,  
Ritzl András és Nagy Krisztina, 
Jan Frederik Loh és Fodor Éva Csilla 
Göllner Tamás és Gulyás Boglárka 
testvérünket. 

 
Az elmúlt hónapok gyülekezeti 

programjai: 
 

Június 29 - július 4. Hittantábor-Velence. 
Július 4-10. Kis ifi hete-Balatonfűzfő. 
Július 20-24. Mini ifi tábora-Kisoroszi. 
Július 31. Kiss Péter nagytiszteletű úr 

szolgálata gyülekezetünkben. 
Augusztus 1-7. Nagy ifi konferenciája -Tahi.  
Augusztus 28. Kiss László nagytiszteletű úr 

szolgálata gyülekezetünkben. 
Szeptember 4. Kálmán Béla nagytiszteletű úr 

szolgálata gyülekezetünkben. 
Szeptember 11. Takaró Tamás esperes úr 

szolgálata testvérgyülekezetünkben, 
Máramarosszigeten 

 
Nyári táborainkról 

 
Kedves Testvérek! 
Isten kegyelméből idén nyáron négy tábort 
szervezhettünk és tarthattunk meg. Egyet 
hittanos, egyet serdülő gyermekeink, kettőt 
pedig az ifjúság számára. Hálás a szívünk, 

hogy a mi Urunk kirendelt mindent, ami 
ezekhez a konferenciákhoz szükséges volt. 
Igéit, lelki vezetőket, munkatársakat, megfelelő 
szálláshelyeket, testi jól tartásunkhoz ételt, 
italt. Övé a dicsőség mindezekért! 
Szeretnénk azonban megköszönni a Testvérek 
imáit és az anyagi támogatásukat is! 
Nem titok, a négy tábor összköltsége túl van az 
egymillió forinton, amit természetesen nem 
tudunk - egyetlen évben sem - beszedni a 
gyerekektől és a fiataloktól. Hálásan köszönik, 
köszönjük a támogatásukat, amely a 
Kapunyitás Közhasznú Alapítványunkra 
érkezett, a perselyes céladományokat és a 
személyesen átadott pénzösszegeket. 
Ezekkel a támogatásokkal ebben az 
esztendőben is több, mint száz ifjú testvérünk 
konferencián való részvételét tettük lehetővé. 
Hisszük, hogy a gyermekeink, fiataljaink közti 
magvetés, láthatatlan hidat emel a jövő felé! 
Az alábbiakban, a táborainkban történtekről 
olvashatnak beszámolókat. 

ifj. Takaró Tamás 
 

Beszámoló a hittantáborról 
 

 

 
Az idei hittantáborunkat Velencére szerveztük. 
Harminchárom gyermekkel, öt hittanoktatóval 
és két felnőtt segítséggel hat napot töltöttünk 
együtt. A hét fő témája a testvéri szeretet volt. 
Ezt a témát próbáltuk jól körbejárni, s a testvér 
fogalmát kiszélesítettük a felebarátra is, arra, 
akit Isten a közelünkbe helyezett. Bibliai 
történeteken keresztül beszélgettünk a 
csúfolódásról, a megbocsátásról, kibékülésről, 
irigységről. Arra próbáltunk rámutatni, hogy az 
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igazi testvéri szeretet nem valósulhat meg 
Jézus követése nélkül. Aki Jézust követi, 
szereti, az tudja szeretni elvárások és feltételek 
nélkül testvérét, felebarátját. Esti alkalmaink 
Isten csodáiról szóltak, arról az Úrról, akinek 
hatalma van a betegségek és a természet erői 
felett. 
Az időjárás nem kedvezett nekünk. Igaz, hogy 
a tóban nem fürödhettünk, de a termálfürdő 
meleg vizes medencéjéből nézhettük a szakadó 
esőt. Kirándultunk a pákozdi csatahelyre. 
Sétahajón érkeztünk a domb aljához. Láthattuk 
Gárdonyi Géza szülőházát és a gyerekek 
beöltöztek az "Egri Csillagok" regény 
szereplőinek. Mazsorett-táncot tanultunk a 
szomszéd faház leányaitól. Nem maradhatott el 
a "Velencei Karnevál". Gyerekeink ötletes 
jelmezekkel és álarccal vonultak végig a zsűri 
előtt. Hálásak vagyunk Istenünknek, hogy 
megőrzött bennünket e napokban, és reméljük, 
Isten igéjének magvai gyökeret eresztettek 
hittanos gyermekeink szívébe.   
 

Brandenburgné Szabó Ildikó 
 

Beszámoló a kis és nagy ifi nyári 
táborairól 

 
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy azok, akik év 
közben rendszeresen járnak a csütörtök és 
péntek esti bibliaórákra, azoknak lehetősége 
legyen a nyáron is közösségben lenni a lelki 
testvéreikkel, a gyülekezetünkben megismert 
társaikkal és kiszakadva a munkából, az iskola 
által diktált feladatok közül, egyáltalán a 
rohanó mindennapokból; koncentráltan is az 
ige fölé hajolni. Isten kegyelméből az idei 
esztendőben is megadatott a lelki feltöltődés 
lehetősége fiataljaink számára.  
A kisebb ifjúsági körrel - 16-22 évesek - július 
elején tölthettünk el egy szép hetet 
Balatonfűzfőn.  Reggelenként Fehérné Takaró 
Réka testvérünk tartotta a - személyes életéről 
is őszintén valló - tartalmas áhítatokat. 
Délelőttönként fiatal lelkipásztorok érkeztek 
közénk, akik az életünk különböző döntéseiről, 
azoknak felelősségéről és következményeiről 
beszéltek az ige tükrében. Hallottunk a család, 
a párválasztás, a hivatás, személyes és lelki 
életünk kérdéseiben való döntéseinkről. Kiss 

Péter soroksári, Mácsodi Ferenc, a felcsúti 
Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia 
nevelőtanára és Nagy János madocsai 
lelkipásztorok voltak vendégelőadóink. 
Pénteken gyülekezetünk lelkipásztora, az Isten 
rólunk való és a mi Isten melletti döntésünknek 
nehéz kérdéséről szólt. Szombaton Takaró 
Mihály testvérünk zárta az előadások sorát, a 
hazánk mellett való tudatos döntés és az itthon 
maradás fontosságáról beszélve, nagy magyar 
reformátorok életpéldáin keresztül. Esténként 
evangélizáción vettünk részt, amelyen Isten 
személyéről és az Ő népe melletti döntéséről 
hallottunk. Szombaton tábortüzet raktunk és a 
kihúzott, föntről személyre szabott igénket 
felolvastuk és ki-ki elmondhatta, mit vitt haza 
lelki útravalóként. Hetünk igei részét a 
vasárnapi istentisztelet zárta, melyen a helyi 
gyülekezet lelkipásztora, Steinbach József 
püspök úr szolgált. 
Természetesen a lelki-szellemi táplálék mellett 
a nagyobbik ifjúság szolgáló hölgytagjai és a 
bájos kis ifis naposaink sok munkájának 
köszönhetően, gazdagon terített asztal várta a 
mindig éhes társaságot. A folyamatosan 
melegedő időben csütörtöktől strandolhattak is 
a fiatalok, addig pedig a délutánokat bobozás, 
közös játékok és sportolás színesítették. 
 

 
reggeli 

 
Nagyobbik ifjúságunk - 22-30 évesek - 16 év 
után nehéz szívvel elhagyva Dömsödöt, 
Tahiban tartotta táborát. Hálásak vagyunk a 
kelenföldi gyülekezetnek, különösen is Takaró 
Károly püspök úrnak, hogy térítésmentesen 
rendelkezésünkre bocsátotta konferencia 
telepüket!  
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Témánk idén, a magyar keresztyén református 
identitás volt. Reggeli áhítatainkat Takaró 
Monika, Vályi Nagy Katalin és Gulyás János 
presbiter testvéreink tartották. Takaró Mihály 
előadása alapozta meg a hetet, aki tematizálta 
és értelmezte a fogalmat. Szerdán, Cseri 
Kálmán nagytiszteletű úr, a szolgálatban való 
meggyökeresedésről beszélt. Csütörtökön 
Kálmán Béla testvérünk szólt személyes lelki 
életünk növekedéséről, majd pénteken, Dr. 
Nagy István dékán úr, református identitásunk 
kérdéseit „járta körbe”. Esténként, az 
önazonosság-tudatunk lelki alapjairól a boldog 
mondásokat sorra véve hallgattunk áhítatokat. 
Hetünk a vasárnapi istentisztelettel zárult. 
Sajnos az idei esztendőben nem tarthattunk 
szombaton gyülekezeti napot, azonban a 
felszabaduló délelőttön - Cseri Kálmán 
nagytiszteletű úr javaslatára - egyéni 
bibliatanulmányozást tartottunk. Előre 
megadott szempontok alapján, minden fiatal 
keresett egy csendes helyet és háromnegyed 
órára kartaúzi szerzetessé vált (némasági 
fogadalom).  
Miután eltelt az imádsággal, a megadott 
szakasz alapos sokszori olvasásával, a 
kontextus figyelembe vételével és a vonatkozó 
hivatkozási igék áttanulmányozásával az idő, 
összeültünk ismét és a csoportvezetők 
irányítása mellett, megbeszéltük ki mit értett 
meg az igéből. Volt, aki az esti 
morzsaszedegetéskor így vallott: „most 
értettem meg, hogy az eddigi csendességeim 
milyen felszínesek voltak”.   
Igyekeztünk fiatal felnőtt barátainkat néhány 
órára visszacsalni gyermekkorukba. A 
résztvevő közel 40 fiatalt három csapatba 
osztottuk, akik a hét elejétől kezdve különböző 
feladatokban mérték össze tudásukat. A 
munkatársak vetélkedőt, helyismereti 
feladatokat és sorversenyt szerveztek. Az alább 
látható kép, a szombat délutáni „sorsdöntő 
viadal” végén készült, amikor is megadott 
szavakkal kellett a három csapat tagjainak 
verset írni, a poézist megadott könnyűzenei 
stílusban megzenésíteni, (rock, reggae, népi) 
majd beöltözni és előadni. A zsűrinek 
rendkívül nehéz dolga volt…  

ifj. Takaró Tamás 

 
 
     
 

Közlemények  
 

• Szeptember harmadik hetétől a megszokott 
rendben tartjuk a keddi asszony és férfi 
órákat a csütörtök és pénteki ifjúsági órákat 
és a Fifa alkalmakat is. Az istentisztelet is a 
szokásos liturgiai rendben folytatódik. 
Megkezdődődtek gyülekezeti énekka-
runknak és az Anima Soni zenekarunknak 
próbái is.  

• A gyülekezeti hittan órák időpontjait a 
faliújságon fogjuk megtalálni. 

• Az Erzsébeti Esték kulturális sorozatunk 
folytatódik, a szószékről és a hétközi 
gyülekezeti alkalmainkon is fogjuk 
hirdetni. 

• Az APEH értesítése szerint, a Kapunyitás 
nevű közhasznú alapítványunk javára, több 
mint 600 000 forint támogatás érkezett -
átutalásra még nem került - az 1% -os 
felajánlásokból.  
Hálás szívvel köszönjük minden adózó és 
adományozó testvérünknek! 

az Alapítvány kuratóriuma 
• Ruhát nem veszünk át… 
 

Gyülekezeti kirándulás 
 

Október 15-én Sárospatakra kirándulunk. 
Jelentkezni Takaró Mihálynénál lehet  
(tel: 30/656-0865) 
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Felhívás 
 

Kedves Testvérek! 
 
A Presbitérium elhatározta, hogy összeállít egy 
bizonyára sokak által ismert „Kerületi 
kisokos”-hoz hasonló szakmai listát. Ebben a 
kis füzetben azok szerepelhetnének, akik 
foglalkozásuk, ismereteik alapján a gyülekezet 
tagjainak napi életéhez tartozó valamilyen 
szolgáltatásban (akár csak egy tanáccsal!) 
tudnának segíteni. Eddig még nagyon kevesen 
jelentkeztek a kiadványba, ezért újból felhívjuk 
a figyelmet a lehetőségre! 
Természetesen a segítség súlyától függően nem 
minden esetben ingyen, de reményeink szerint 
egy külső szolgáltatónál mindig kedvezőbb 
árral és bizalommal. 
Hogy mire gondolunk, hát a segédmunkától az 
orvosig mindenre! 
Kérjük a szolgáltatás megjelölésével, nevük és 
telefonszámuk megadásával jelentkezzenek 
azok, akik ebben a füzetben szerepelni 
szeretnének! 
Minden további információ Juhász Pétertől 
lehet kapni (Telefon:30 636 3080) 
 

A Presbitérium megbízásából: Juhász Péter 
 

Az elkövetkezendő hónapok eseményei: 
 

• Október 15-én szombaton 9 órától 
karbantartó napot tartunk. 

• Október 23-án vasárnap az istentisztelet 
után rövid megemlékezést tartunk a 
kopjafánál. 

• Október 29-re meghívást kapott az 
Anima Soni Majosháza 
polgármesterétől, hogy a reformáció 
emlékünnepe kapcsán, egy jótékonysági 
bálon, adjon rövid koncertet. 

• Október 24-28. között reformációi 
előkészületi alkalmak lesznek a 
pesterzsébeti protestáns felekezetek 
részvételével a baptista templomban, 
este 6 órától. 

• Október 30-án vasárnap 
gyülekezetünkben az újbor és a 
reformáció ünnepén úrvacsoraosztással 

egybekötött ünnepi istentiszteletet 
tartunk. 

• November 4-én 19 órától a Csiliben 
szolgál gyülekezetünk zenekara az 
Anima Soni. 

• November 18-20. csendes hétvége 
Mátraházán az Ifi és a Fifa (fiatal-
felnőtt közösség) tagjainak számára. 

 
 

A gyülekezet tagjai mesélik… 
 

Mező Zoltán presbiter sírkövét avattuk 
2011. június 15-én 

 
2009-ben elhunyt édesapánk emlékére sírkövet 
állítottunk. Az igét, az I. Móz. 31:45. alapján 
Takaró Tamás esperes úr hirdette: 
 „És vőn Jákób egy követ, és felemelé 
azt emlékoszlopul.” (Móz. 31:45.) 
Ennek kapcsán beszélt az emlékkő állítások 
bibliai eredetéről, majd az itt felavatandó kő 
üzeneteiről, végül arról, hogy a kő az 
emlékezőket figyelmezteti, hogy itt időnk 
egyszer lejár. 

 
 

 A zsoltáros így szólt: „Hittem, azért 
szóltam…” (Zsolt 116:10.) 
Így szólt a felirat Mező Zoltánról - és arról, 
akit - amit mi benne kaptunk. Az életútról, 
amit meghatározott hite. Minden karácsonyi 
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ünnep előtt szólt pár szót. Ez mindig számvetés 
volt és előretekintés. 
Megpróbált élete munkálta hite, példa 
családjának - Isten követésében! 
Most mikor itt állunk a csodaszép ruskicai 
márvány sírkő előtt, érezzük igazán hiányát. 
Igyekszünk szolgálni, megbecsülni köztünk 
lévő hitvesét. Azt kívánjuk, hogy még sokáig 
velünk lehessen! Édesapánk emlékét 
szívünkben megőrizzük, 
  

Takaró Tamásné Mező Monika  
és Mező László 

  
(Ruskica Temes megyében, Romániában 
található) 
 

Anima Soni Cd! 
 
Többen megkeresték már az elmúlt évben 
Anima Soni zenekarunk tagjait azzal a 
kéréssel, hogy készítsünk jó minőségű CD-t, 
amit a már megjelentetett DVD-vel ellentétben 
autóvezetés, egyéb más otthoni munka közben 
is lehetne hallgatni és épülni általa. 
A szolgálatok utáni lelkes, kedves 
felkérésekkor nem volt mód erről beszélni 
bővebben, így a Hírmondó hasábjain adunk 
rövid ismertetést, erről a számunkra is 
fontosnak vélt missziói kezdeményezésről.  
Az év első felében elkezdtük a tájékozódást és 
stúdiókeresést. Végül is egy presbiter 
testvérünk ismeretsége által - amit ezúton is 
hálásan köszönünk! - kerültünk kapcsolatba a 
Gramy Records-szal és mint később kiderült 
református vallású vetőjével, Égerházi 
Attilával. Így kapott kis közösségünk, kedvező 
árajánlatot, egy utcáról bejövő zenekarhoz 
képest nagyjából 60% kedvezményt. A három-
négy hónapos felvétel, majd stúdió munka 
körülbelül 400 000 forintba fog kerülni és az 
előállítása ezer darab hanghordozónak, 
nagyságrendileg ugyanennyibe. 
Mivel a zenekarnak saját bevétele nincs - csak 
a tagdíj - megpályáztunk egy amatőr zenekarok 
első lemezének elkészítésére kiírt pályázatot, 
de mint a nyár végi értesítőből kiderült, ezt 
elutasították. Sajnos általános tapasztalat az, 
hogy a keresztyén értékeket megjelenítő 
„produkciókat” nem (szívesen) támogatják. 

Szeptember végén megyünk a következő 
egyeztetésre a stúdió-kiadó vezetőjével. 
 

 
Pillanatkép a nagysikerű nyári koncertről 

 
Elképzeléseink szerint, február elején 
kezdődne meg a munka, amely reménységünk 
szerint áprilisban fejeződne be. Ezt követi a 
master lemez sokszorosítása, a borító készítés 
és egyéb utómunkák. Reménységünk szerint 
2012. nyár elején lesz megvásárolható az 
Anima Soni első igazán jó minőségű CD 
lemeze. 
Terveink szerint a hanghordozón, az eddig 
született tíz saját szám mellett, három ifjúsági 
ének és egy „sláger dal” kapna helyet. Ezeknek 
címei hadd maradjanak titokban. Sok 
munkával, izgatottan várjuk a nagy kihívást 
abban a reménységben, hogy a forráshiány és a 
különböző nehézségek ellenére, ha kedves 
mindez Istenünk előtt is, álmunk valósággá 
válik! 
Az érdeklődők kedvéért a lemez készítés 
technikai menetét hadd írjuk le röviden. Az 
első felvételi alkalmakon a repertoárból 
kiválasztott dalokat - külön helyiségekben 
fejhallgatókon hallva a hangszereket és 
egymást - rögzítik egyszerre. Ez után kezdődik 
meg minden hangszer külön vonalon, sávon 
való egyenkénti hangfelvétele. Mindez úgy 
történik, hogy a dobos - ő az első - a fején 
fülhallgatón hallva az előzőekben rögzített tutti 
felvételt, újra feldobolja a dalokat egyenként 
mindaddig, amíg a lehető legjobban, 
legpontosabban nem sikerül. Őt követi a 
basszus gitár, ritmus és szólógitárok, billentyű, 
fuvolák, végül az ének és a vokál. A munka 
nagy koncentrációt, sokszori ismétlést követel, 
mire igazán pontos és tiszta lesz. Amikor 
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minden sáv elkészült külön, „egymásra 
illesztik” azokat. A zenei folyamat, a 
hangmérnök alapos munkájával zárul, aki 
ütemenként „nézi át” és tökéletesíti a felvett 
anyagot. Ezután kezdődik a master CD 
sokszorosítása, a korong lenyomatolása, a 
szövegkönyv megszerkesztése, legyártása, és a 
csomagolás. Ezért tart a teljes processzus 
körülbelül fél évig. 
Kedves Olvasó! A fentieket azért tartottuk 
fontosnak tudatni, hogy azok, akik 
érdeklődnek, akik kedvesen kérték és várják a 
CD megjelenését és megtiszteltek jelenlétükkel 
minket szolgálatainkon, értsék, tudják; lássák 
legalább nagy vonalakban, hogyan is néz ki 
egy ilyen professzionális lemez előállítása. 
Tisztelettel kérjük azokat a testvéreinket, akik 
ismernek – keresztyén - vállalkozókat, hívják 
el egy koncertünkre őket, hátha hallva azt, 
hogy mit képvisel gyülekezetünk zenekara, 
segítségükről biztosítanának bennünket.  
Aki pedig bármilyen szerény összeggel is 
tudná támogatni egy ilyen tartalmú korong 
előállítását, attól azt tisztelettel és hálával 
elfogadjuk. 
Köszönünk szépen minden a szolgálatunkért, 
munkánkért elmondott imádságot, kedves, 
bíztató levelet, telefonhívást és e-mailt, a 
koncerteken való megtisztelő részvételt és 
hívogatást! Akárhova is emeljen bennünket az 
Úr Isten, tudjuk, és nem felejtjük el, hogy 
mindez az Ő dicsőségét, emberi életek javát és 
gyülekezetünk jó hírét kell, hogy szolgálja!  
Végül, szeretettel és tisztelettel hívunk minden 
testvérünket november 4-én, pénteken este 19 
órára a Csili Művelődési Központba (Nagy 
Győri István u. 2-4.) soron következő 
koncertünkre! 

Köszönettel és szeretettel: 
Anima Soni 

 

 
 
 

Kitekintő 
 

Évfordulók szeptember 15-től december 1-ig 
 

1791. szeptember 21. - 220 éve történt  
Megszületett gróf Széchenyi István politikus, 
író, közlekedési miniszter, a „legnagyobb 
magyar”. 
 

1046. szeptember 24. - 965 éve történt  
Meghalt Szent Gellért itáliai származású 
szerzetes, az első magyar vértanú. 
 

2006. szeptember 30. - 5 éve történt 
Meghalt Sütő András erdélyi magyar író, 
drámaíró. 
 

1926. október 6. - 85 éve történt 
Budapesten felavatták a Batthyány-
örökmécsest, amely a szabadság jelképe lett. 
 

1811. október 22. - 200 éve történt 
Megszületett Liszt Ferenc zeneszerző. 
 

1921. november 7. - 90 éve történt 
IV. Károly magyar királyt megfosztották 
uralkodói jogaitól, a Habsburg-házat pedig az 
örökösödés jogától. 
 

1791. november 11. - 220 éve történt 
Megszületett Katona József író, drámaíró 
(Bánk bán). 
 

1836. november 12. - 175 éve történt 
Megalakult a Kisfaludy Társaság. 
 

Sütő András: A vidámság bilincsei 
(részlet az Anyám könnyű álmot ígér című 

műből) 
 
Hogy ezt a kis kerülőt, a múltba megtettem, 
elment a nyár, itt a szeptember. Vasárnap 
lévén, szólnak a harangok, az úton, ünnepi 
ruhában, föltünedeznek a serényebb 
templomjárók. A tornácon mosakszom, éppen 
szemük és szavuk ügyébe esem. Többen is 
megkérdik: 
– Nem jössz istentiszteletre? 
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Inkább köszönés ez, mint kérdés. Választ nem 
várva mennek az úton lefelé. Anyám utánuk 
néz, majd hozzám fordul: 
– Egyszer te is elmehetnél. 
Bedugom a fejem a vízbe, s prüszkölök, 
paskolom magam. Az eszmecserét azért nem 
kerülhetem el: reggelihez ülve már a világ 
teremtéséről vitatkozunk. Földtörténeti 
magyarázataimat tisztelettel hallgatja, de 
felfogásomban államilag szabadalmazott 
gondolkodási módszert szimatolva, így szól: 
– Megértelek fiam, ha így vélekedel. Azért 
mégis kezdetben vala az Ige. 
 

 
Sütő András szülőháza Pusztakamaráson 

 
A teremtésről a teremtőre, a beosztottjaira, égi 
seregekre kanyarodunk. Pogány érveimre 
anyám, félelmetes erejű gyöngédségével és 
mosolyos támadásával, az elvek magasából a 
mindennapi élet példái közé ráncigál vissza. 
Méltóztassam elfáradni a templomba. 
Mindenki ott található, aki húsz, negyven, 
ötven évvel ezelőtt is ott ült minden 
vasárnapon. Kivételt képeznek azok, akik 
leginkább tartanak a rajoni szervek bírálatától. 
Közülük ha valamelyik nagyon megkívánja az 
igét, fölutazik Kolozsvárra; ott a Szent Mihály 
templomban senki sem ismeri. Érveinek 
legmakacsabbika, miszerint vallás nélkül 
gyávák az emberek. Lám, a vértanúk, akiket 
felfalattak az oroszlánokkal. Erejük forrását, 
mondom, nevezzük eszmének, mit a kor 
kívánalmai szerint új és eredményesebb 
eszmével lehet betölteni. Itt ugrik F. bátyám a 
példatár kellős közepébe. Hányféle eszmével 
próbálkozott, míg végül csak az istenfélelem 
segített rajta. Megesküdött a papnál, hogy 

többet nem iszik, és helyrejött az egészsége. 
Ezt a pártalapszervezet nem tudta vele elérni, 
pedig hírek szerint elég szigorúan ítélik ott 
meg egymást. 
F. bátyám apámnak unokatestvére. A hetven 
felé jár, még mindig fiatalos igyekezettel. A 
harmincas években taxisofőrként dolgozott 
Bukarestben. Két hold földnek az árával tért 
meg a szülőfaluba. Az ő hátán vonult be 
körünkbe az első nadrágtartó, vagyis 
hózentráger. Szomszédfalusi román asszonyt 
vett el feleségül, aki olyan puhán ejti a 
szavakat, ahogyan a hópelyhek hullanak. 
Végtelen türelmében, amellyel férje 
esendőségeit elviseli, példás bölcsességet 
fedeztem föl már gyermekkoromban. F. 
bátyám szereti a bort, a táncot, az ünnepi 
téblábolást. Minden politikai eseményre 
kíváncsi, bolyongó emberke, s örök szolgálatos 
a derékfájásban és vesenyilallásban. 
Vasárnaponként – anyám megfigyelései szerint 
–, mint egy mérges kis ölebet, sétáltatja a 
fájdalmát a szövetkezet előtt. Ahová – esküje 
előtt – betért rendszeresen egy-egy deci 
monopolra. Fű-fa kínálgatta; úgy kezelik, mint 
nyugdíjas politikust. A földosztás napjaiban 
ugyanis a pártszervezet szűkebb vezetőségének 
tagjaként becsülettel küzdött a földbirtokosok 
ellen. Legelső prózai írásom egyik hősét róla 
mintáztam meg. Még tán a címét is ő sugallta: 
Hajnali győzelem. Látván, hogy írásra adom a 
fejem, úgy gondolhatta, miszerint a siker 
feltétele az időnek pontos érzékelése; egy 
sóvár pillantásomra lecsatolta a karóráját: 
„Kölcsönadom neked, fiam, három 
esztendőre.” 
Három esztendő múltán az órát 
visszaszolgáltattam. Éjjeliőrként – néha 
nappali bakterként – azzal méri a szolgálati 
időt a közös gazdaságban. 
Éppen őrködni megy, midőn az úton 
találkozunk. Észrevesz, megrezzen, gyors, 
botladozó léptekkel közeledik felém. Szokás 
szerint megölel, arcon csókol, a hátam 
lapogatja. 
– Itt vagy hát! Eljöttél! – mondja, és fakó-kék 
szeme megtelik könnyel. 
Kölcsönösen számba vesszük egymást. Ő 
megállapítja, hogy bizonyára malom közelében 
lakom – azért fehérlik a hajam –, én a sapkáit 



9 

számolom össze, mert a kelleténél eggyel több 
van. 
– A pótsapka mire való? – kérdem. 
– Ez a szolgálatos sapkám! – mutatja a 
kopottabbikat. – Ez meg ugyebár, amit a 
fejemen látsz, új sapka. A vasárnapi. 
Miután ezt tisztáztuk, az esküjét kezdtem 
kerülgetni. 
– Ha lesz annyi ideje, nézzen át hozzánk 
estefele. Megiszunk egy-két pohárka pálinkát. 
– Nem ihatom – mondja. 
– Miért ugyanbizony? 
Válasz helyett a vesetájékát nyomogatja. 
– Az orvos eltiltotta? 
– Ő sem tartja helyesnek, ha iszom. 
– S még ki? 
– Ó, a feleségem! 
Elérzékenyülten meséli: olyan az az asszony, 
mint egy angyali sereg. Maga a jóság és a 
megváltás. Térdig esőben, sárban hordja utána 
mindig a vacsorát. Feddi és óvja a rossztól. 
(…) 

 
Egy nyári emlék… 

 

Augusztusban egy kisebb csoporttal Erdélyben 
jártunk. A csíkrákosi műemlék templom 
hirdetőtábláján olvastuk a következő verset. 
Remélem, ez közülünk nem vonatkoztatható 
senkire! 
 

 

Televízió-zsoltár  
 
A TV az én pásztorom, 
Nincs igényem másra! 
Kényelmes fotelokban helyet készít nékem 
A hittől egyre távolabb vezet engem, 
Lelkemet lerombolja, 
Az érzékiség és az erőszak ösvényén vezet 
Szerkesztői nevében. 
Járjak bár a keresztény felelősség köntösében, 
Nem zavar meg semmi, 
Hiszen a TV velem van, 
Kábelei és távkapcsolója megvigasztalnak 
engem. 
Ellát minden jóval, 
Világiasságom törekvései szerint, 
Megkeni fejemet 
Humanizmussal és a törtetéssel az anyagiak 
felé 
Kívánságaimat színig betölti. 
Garantált lustaság és nemtörődömség 
Fog követni engem 
Életem minden napján 
Én a TV nézők házában lakom 
Időtlen időkön át 
 

(New Convenant 1986. szeptember) 

 
 

„Az pedig az örök élet, hogy 
megismerjenek téged” 

(János 17:3.) 
 

Pesterzsébet, 2011. június 12. 
Takaró Tamás, esperes 

 
PÜNKÖSD 

 
Lectio: Apostolok Cselekedetei 1; 5-8, 2; 1-4 
Jézus mondja: „János ugyan vízzel keresztelt, 
ti azonban Szent Lélekkel fogtok 
megkereszteltetni nem sok nap mulva.  
Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdék 
őt, mondván: Uram, avagy nem ez időben 
állítod-é helyre az országot Izráelnek? 
Monda pedig nékik (Jézus): Nem a ti 
dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, 
melyeket az Atya a maga hatalmába 
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helyheztetett. Hanem vesztek erőt, 
minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és 
lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, 
mint az egész Júdeában és Samariában és a 
földnek mind végső határáig. 
(…) 
És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan 
egyakarattal együtt valának. 
És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy 
sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az 
egész házat, a hol ülnek vala. És megjelentek 
előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre 
azok közül. És megtelének mindnyájan Szent 
Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, 
a mint a Lélek adta nékik szólniok.” 
 
Alapige: Apostolok Cselekedetei 1; 8 
Jézus mondja: „Vesztek erőt, minekutána a 
Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem 
tanúim (…) a földnek végső határáig.” 
Szeretettel köszöntöm az ünnepi gyülekezetet, 
és szeretettel köszöntöm a Magyar Televízió 
nézőit. A pünkösd szó magyarra lefordítva azt 
jelenti, hogy ötvenedik. Közelebbről a 
Krisztus feltámadása utáni ötvenedik napra 
utal a szó. Ezen az ötvenedik napon egy Jézus 
által előre megmondott rendkívüli esemény 
történt, amit a Szentlélek Istennek a 
tanítványokra való kitöltetésének nevezünk, 
amikor az Isten Szent Lelke kiáradt Jézus 
tanítványaira. Ezt ünnepeljük ebben a 
gyülekezetben is, országszerte is, világszerte 
is, és ezt az ünnepet nevezzük pünkösd 
ünnepének.  
De ki is a Szentlélek Isten? Az Atyaistenről 
sok mindent tudunk, annyit mindenki hallott 
róla és tudhat, hogy Ő a teremtő és Ő a 
gondviselő Isten. A Fiúistenről, Jézusról is sok 
mindent tudhatunk. Hogy ő a megváltó, az 
üdvözítő Isten. De ki a Szentlélek Isten? 
Kinek a lelke? Mit csinál ebben a világban? 
Mi a feladata, Isten üdvözítő tervében?  
Kedves testvérek! Tudjuk az írásokból, hogy 
Jézus mennybemenetele előtt megígérte a 
tanítványainak, hogy én ugyan elmegyek, de 
elküldöm tihozzátok a Szentlelket. Hogy ki a 
Szentlélek? Hogy kinek a lelke? Hogy mit 
csinál? Kedves testvérek! Ez nem dogmatikai 
kérdés. Ez egyszerűen meglátszik azon az 
emberen, akire a Lélek kitöltetik. Ez 

mindennapi életkérdés, hogy valaki vett-e 
Szentlelket. Hogy a megígért Szentlelket 
kapta-e?  
Jézus tanítványai mesterük mennybemenetele 
után rejtőzködő, tanácstalan, félő, bizonytalan 
emberek voltak. Féltek attól, hogy az lesz a 
sorsuk, mint Jézusé, hogy elfogják őket, és 
kivégzik. Ezért bújtak, elhúzódtak, féltek. Pár 
napra rá, amikor eljött pünkösd napja, és Isten 
Szent Lelke kitöltetett reájuk, akkor valami 
egészen hatalmas, döntő változás történt az 
életükben. Elmúlt a félelmük. Először is 
megbátorodott a szívük.  
Aztán bátran kimentek az emberek közé. 
Kimentek Jeruzsálem utcáira. Aztán beszélni 
kezdtek Jézusról. Kezdték elmondani, hogy 
kicsoda ez a Jézus, hogy mi történt vele 
Nagypénteken, hogy miért halt meg a Golgota 
keresztjén. Kezdték elmondani az emberek, 
hogy mi történt és miként történt húsvétkor. 
És megtapasztalták a következőt: az őket 
hallgató emberek közül sokan elhitték, amit 
mondtak, magukra nézve komolyan vették, 
megbánták őszintén bűneiket, 
megkeresztelkedtek, és valami egészen új 
kezdődött ezután az életükben. Ezt 
nevezzük, ezt az újat keresztyénségnek. Ezt az 
újat nevezzük Krisztus követésének. Ezt 
nevezzük komoly hívő életnek.  
Nem véletlenül kötjük az egyház születését 
éppen pünkösdhöz. Mert akkor és ott 
elkezdődött valami, ami az idők végéig tart, a 
Krisztus egyháza élete. És az egyházon pokol 
kapui sem vesznek diadalt. Világok, 
rendszerek jöhetnek, mehetnek. Az egyház 
marad. Él. Ez úgy kezdődött, hogy az első 
pünkösdkor Isten Szent Lelke előhívott addig 
félő, rejtőzködő tanítványokat, egyébként hívő 
embereket. Előhívta, hogy kezdjenek róla 
tanúskodni, hogy kezdjenek Jézusról 
beszélni őszintén, bátran, szeretettel. És 
elindult egy gyönyörű, embermentő, 
életszépítő folyamat. És ebbe az Isten be akar 
kapcsolni bennünket is. Hogy közülünk se 
vesszen el egy ember sem, hanem hogy 
egyszer megtérjen, és élete legyen. Hogyan 
történik ez? Miként történik? Annak 
megértéséhez kövessük Jézus szavait! 
Azt mondta az Úr Jézus: „Vesztek erőt, 
minekutána a Szentlélek eljön reátok,” - és 
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ebből következik majd az - „hogy lesztek 
nékem tanúim, el egészen a földnek végső 
határáig.” Kedves testvérek! Ez az Úr Jézus 
utolsó parancsa. Úgy hallgassuk, hogy ez az 
utolsó parancsa Jézusnak, hogy legyetek az 
én tanúim a földnek végső határáig. Nem 
kevesebbről szól ez testvérek, mint arról, hogy 
Jézus az egész világot szeretné megnyerni, 
nem csak bennünket. Bennünket is, de nem 
csak bennünket. Jézusnak az egész világ kell, 
mindenkit meg akar nyerni magának ez az Úr 
Jézus. Mindenkit meg akar tartani, mindenkit 
meg akar menteni.  
Elgondolkodtató, hogy vajon miért adta ki 
Jézus ezt az utolsó, igazán nagy parancsot, 
hogy vesztek erőt, és lesztek az én tanúim? 
Miért adta ki ezt az utolsó nagy parancsot? 
Kedves testvérek azért akarja ő 
meghódítani a világot, és azért akar minden 
embert magának, mert szeretné 
beárasztani Jézus a maga erőit ebbe az 
egész világba. Azért, hogy megváltoztassa. 
Azért akarja Jézus a maga erőit belehozni 
ebbe a világba, hogy ez a világ megváltozzon. 
Hogy a gonoszság és a gyűlölet helyett a 
megbocsátás és az irgalom töltse be az 
emberek szívét. Hogy ami elromlott és 
deformálódott, mert Isten nélkül használtuk, 
az gyógyuljon és találja meg a maga helyét. 
Hogy ami elsötétedett és besározódott, az 
tisztuljon meg és világosodjon ki. Jézus az 
egész világot meg akarja hódítani, azért, 
hogy az egész világot megváltoztassa. 
Csodálatos program!  
Miért akarja ezt Jézus csinálni? Azért 
testvérek, mert tudja, hogy baj van  az 
emberekkel, ezzel a világgal. Hogy baj van 
az emberekkel. Hogy baj van az emberek 
körül. És Jézus azt is tudja, hogy az emberek 
tehetetlenek ebben a bajban. A gonoszság és 
a hazugság erői növekszenek, így leszünk 
egyre kiszolgáltatottabbak. Baj van, és nagyon 
hiányzik valami! Isten országának az erői 
hiányoznak közülük, Isten komolyan vétele 
hiányzik. Éppen azért van az a sok baj, 
mert Isten szeretete, irgalma, jósága, nem 
tud beáradni a sok baj közé. Személyes 
életünkbe éppen úgy, mint magyar népünk 
életébe. Jézus megoldásul kínálja a 
Szentlelket. Vesztek erőt, és majd az én erőm, 

az én lelkem által a sok baj között segítségül 
lesztek.  
Kedves testvérek az Úr Jézus mindezt a 
tanítványainak mondja. Mert velük és rajtuk 
keresztül akarja megváltoztatni a világot. 
Mert velük akar belépni a világba, mert rajtuk 
keresztül akar megérkezni minden családba. A 
saját tanítványain keresztül. Azokat akarja a 
Szent Lelke erejével eltölteni, hogy hassanak 
erre a világra. Testvérek! Pünkösd arról is 
beszél, hogy mi keresztyének valamit nem 
csinálunk. Hogy mi valamiről nem beszélünk. 
Arról is beszél pünkösd, hogy hasonlítunk 
azokhoz az első tanítványokhoz, akik 
bújunk, akik félünk, akik nem tudjuk, hogy 
mi a feladatunk. Sokszor úgy látszik ez a 
világ, mint ha mi keresztyének nem is 
lennénk. Mintha mi nem is lettünk volna 
keresztyének, nem is lettünk volna Jézusé. 
Sokszor úgy gondolom, hogy azért olyan a 
világ, mert Isten népe nincs a helyén. Nem 
végzi a dolgát. Pedig tetszett az Istennek hogy 
azokat az egyszerű tanítványokat érintse meg, 
töltse el Lelkével, hogy azok induljanak el, és 
változtassák meg a világot. Akkor azok 
elindultak és háromszáz év múlva az akkor 
ismert világ java része keresztyén lett! 
Ne féljetek! Vesztek erőt! Istennek szüksége 
van ránk! Drága testvér gondolj magadra, 
nézz magadra, és ne mondd, hogy gyenge 
vagyok, ne mondd, hogy félek, ne mondd, 
hogy nem tudok beszélni! Istennek szüksége 
van ránk, rajtunk keresztül akar elérkezni 
ebbe a világba, hogy ez a világ a sok baj 
között gyógyuljon és változzon. A 
tanítványok úgy gondolták, el kell bújni. Ezért 
mondja nekik Jézus: Vesztek erőt, ne féljetek! 
Vesztek erőt! Kaptok tőlem erőt!  
Ma a lélek és a szellem világában óriási 
piaca van az erőnek. Bűvös szó lett az erő. 
Ott van a homeopátiás szerben, amelyben a 
sokszoros hígítás miatt gyógyszer már nincs 
is, tulajdonképpen nem is „kell”, mondják, de 
ott van benne valami kozmikus erő, majd az 
hat. Ott van az erő a varázs és mesefilmekben, 
amelyeken felnőnek a gyerekeink. 
Távgyógyítókat láthatunk a televízióban, 
erőközvetítőket. Halottidézők használnak 
„szellemi erőket”. Ezek nem a Szentlélek 
ereje. Még ha erre hivatkoznak is, akkor sem. 
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Ez nem a Jézus által ígért erő. Más erő, más 
lélek ez. De ha nem Isten Lelke, akkor milyen 
lélek? Ha nem Isten Lelke, akkor milyen lélek 
hat ránk? A gyerekeinkre és ránk is?  
Fontos tudni, hogy Isten Lelkét nem lehet 
ugyanis manipulálni. Nem lehet adni, venni. 
Nem lehet neki parancsolni. Nincs hatalmunk 
felette, egyetlen varázslónak sincs. Egyetlen 
mesemondónak sincs. Egyetlen gyógyítónak 
sincs. Senkinek nincs. Az az Isten Lelke, a 
Krisztus Lelke. Amit a Jézusban való 
megtéréskor kap az ember.  
Amikor ez a csoda megtörténik, hogy Jézussal 
együtt kapjuk a Szentlelket, akkor minden 
mássá lesz. És azért formálja át Isten az 
életünket, hogy tanúivá legyünk. A tanú az, 
aki egy perben egy peres ügyben elmondja 
amit tud, amit látott és hallott. Jézus azt 
mondja, folyik ebben a világban egy hatalmas 
per. Kétezer esztendeje folyik egy óriási per, 
és Jézus a tanítványaira mutat, és azt 
mondja, ti vagytok az én tanúim ebben a 
nagy perben. Mert Jézust vádolják a 
kezdetektől fogva: Ő nem az Isten fia. Ne 

higgyetek benne! Nem is a messiás! Ne 

kövessétek! Nem is megváltó és üdvözítő.  

És Jézus azt mondja: Ti pedig az én tanúim 
vagytok ebben a nagy perben. Számítok rátok. 
Minden keresztyén Jézus tanúja. 
Tanúskodni mellette azt jelenti, hogy az 
életemmel, a szívemmel, a szavaimmal, a 
családommal mindenemmel tanúskodom. 
Éppen arról, hogy bizony az az ember 
valóban Isten fia volt. Arról hogy bizony 
van hatalma bűnöket megbocsátani nekem 
is Ő bocsátott meg. Hogy van hatalma 
gyógyítani. Hogy van hatalma könnyeket 
törölni. Hogy van hatalma békességet 
teremteni, hogy van hatalma újat kezdeni 
velem bármi történt is az életemben.  
Ti vagytok az én tanúim. Nézz magadra drága 
testvér! Jézus ebben a nagy perben rád számít. 
Igen, mi arról vagyunk tanúk, hogy Jézus él 
és csodálatos dolog Jézust követni, vagy 
arról, hogy az evangélium mese. Az egész 
életünk, keresztyén életünk tanú. Vagy arról, 

hogy a világ legcsodálatosabb dolga Jézusé 
lenni, vagy arról hogy mese ez az egész. Ti 
vagytok az én tanúim. Milyen tanú vagy 
otthon? Az iskolában? Munkahelyeden? A 
családodban? Az utcán? Jézus számít rád.  
Pünkösd annak az örök csodája és 
valósága, hogy a Szentlélek Isten előhívta, 
erővel felruházta az addig félő, bizonytalan, 
rejtőzködő Jézus tanítványokat, hogy Isten 
megváltó, gyógyító, vigasztaló szeretetét 
beárasszák e beteg világba. Nagy szükség 
van rá.  
Ma neked, Jézus tanítványának mondja 
Krisztus: Veszel erőt, minekutána a Szentlélek 
eljön reád, és leszel nékem tanúm a te földed 
végső határáig. Mert e világ sóvárogva várja 
Isten fiainak a megjelenését. Vedd tudomásul 
drága testvér a felmagasztalást: Vár téged ez 
a világ ott ahol élsz, hogy megjelenj végre 
Isten fiaként, Jézus tanújaként, hogy ott 
gyógyuljon az élet.  
Áldjon meg ennek erejével, bátorságával a 
Szentlélek Úristen! 
 
Ámen! 
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