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A Csárda hegyi őskarszt Úrkúton 

 
Pünkösd után… 

 

A keresztyén egyház életében valami új 

kezdődött pünkösd után. Jézus 

mennybemenetele alkalmával adott a 

tanítványainak egy ígéretet: „Vesztek erőt 

miután eljő reátok a Szentlélek.” És adott egy 

nagy feladatot is: „lesztek nékem tanúim 

Jeruzsálemtől… mind a földnek végső határáig”. 

Az én erőmmel, lelkemmel tanúskodni fogtok 

énrólam. 

Ez a keresztyén misszió lényege, ez minden 

hitre jutott ember feladata, küldetése, ez az 

egyház értelme. 

Amikor ezt tesszük, abban megjelenik Isten 

hatalma, és megjelenik a lélek gyümölcseként 

szívünkben az öröm. Az „emberhalászás”, az 

embermentés természetes mozdulata 

mindazoknak, akik hiszik és vallják: „Élek többé 

nem én, hanem él bennem a Krisztus”. 

A jézusi missziói parancs betöltésében különös 

idő az úgynevezett egyházi, ünneptelen félév, 

ami Szentháromság vasárnapja után kezdődik. 

Különössé a nyári, ifjúsági táborok teszik, 

amelyekben néhány éve újra meg újra átéljük a 

csodát, hogy születnek ezekben a hetekben 

Jézusnak új gyermekei, tanítványai, akik azután 

már maguk is tanúk lesznek a Megváltó Krisztus 

mellett. 

Ezt a fontos szolgálatot szeretnénk erősíteni az 

úrkúti gyermek- és ifjúsági konferenciatelepünk 

épületeinek korszerűsítésével, rengeteg fizikai, 

kétkezi munkát is igénylő átalakításával. 

Kérünk minden olvasónkat, hordozza szívén 

Jézus ígéretét és feladatkijelölését imádsággal, 

lehetősége szerinti segítséggel és szolgálattal. 

Pünkösd után, most is, ez vár ránk! 

Áldott, szolgáló, örvendező és sok pihenést is 

hozó nyarat kívánok! 

 

2013. május vége 

 

    Takaró Tamás 

 esperes-lelkipásztor 
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.A gyülekezet életéből 
 

Népmozgalmi adatok 

 
Eltemettük: 

Lautner Pálné, Tóth Béla, Nyíri Tibor, Csaba 

Gyula, Csallai István 

Megkereszteltük: 

Németh Eszter Bora, Pataki Krisztina, Magyar 

Tünde, Nagy Szófia, Pataki Zsolt, Pataki Balázs, 

Hőgye Bálint András, Menhard Enikő, 

Matusnyák Lia, Gőgh Szofi 

Megeskettük: 

Gerlei Zsolt és Hornyacsek Nikolett 

Konfirmált: 

Bellovicz Gábor, Bognár Tamás, Somodi Áron 

Fábián, Szakács Márk Tamás, Szileczki Soma 

András, Bajnay Petra, Bardi Anna, Juhász 

Bernadett, Magyar Tünde, Martsa Balázsné, 

Nagy Fanni, Pataki Krisztina, Rácz Eszter 

Lujza, Rickert Anna, Tóth Betty, Váradi Flóra 

Heléna, Végh Viktória 

 

 
konfirmációi csoportkép 

 

Az elmúlt hónapok gyülekezeti 

programjai: 
 

Ápr. 7. Sípos István máramarosszigeti esperes-

lelkipásztor szolgálata gyülekezetünkben. 

Ápr. 12. Az ifjúság szolgálata a Dunaharaszti 

Bárka közösségben. 

Ápr. 14. Takaró Tamás és a kórus szolgálata 

Karcagon. 

Ápr. 14. Bácsai Gábor lelkész úr szolgálata 

gyülekezetünkben. 

Ápr. 17. Takaró Tamás és Brandenburg Sándor 

vizitálnak a Kelenföldi gyülekezetben. 

Ápr. 22. Takaró Tamás és Brandenburg Sándor 

vizitálnak a Pestlőrinc-Szemeretelepi 

gyülekezetben. 

Ápr. 24-25. Takaró Tamás zsinati ülésen vesz 

részt. 

Ápr. 28. Takaró Tamás és Brandenburg Sándor 

vizitálnak a Budai gyülekezetben. 

Ápr. 28. Erzsébeti Esték: Takaró Mihály 

előadása. 

Május 1. Munka Úrkúton. 

Május 4. Konfirmációs vizsga. 

Május 5. Konfirmáció. Ünnepi istentisztelet 

úrvacsoraosztással és a kórus 

szolgálatával. 

Május 6-10. Pünkösdi előkészítő Soroksáron. 

Május 8. Takaró Tamás és a kórus szolgálata 

Soroksáron. 

Május 9. Áldozócsütörtök. Istentisztelet a 

Soroksári gyülekezetben. 

Május 11. Ifi kirándulás, gyülekezetlátogatás 

Alcsúton és Felcsúton. 

Május 13. Lelkészértekezlet 

egyházmegyénkben. 

Május 13-17. Takaró Tamás Karcagon szolgál. 

Május 13-17. Pünkösdi előkészítő 

gyülekezetünkben, fiatal református 

vendég lelkipásztorok szolgálatával. 

Május 19. Pünkösd. Ünnepi istentisztelet 

úrvacsoraosztással és a kórus 

szolgálatával. 

Május 20. Pünkösd hétfő. Ünnepi istentisztelet 

úrvacsoraosztással és az ifjúsági kórus 

szolgálatával. 

Május 26. Erzsébeti Esték: Dr. Freund Tamás 

akadémikus, agykutató előadása. 

Június 7. A három ifjúsági kör évadzáró 

alkalma, szeretetvendégséggel. 

Június 16. Erzsébeti Esték: kórusunk évzáró 

koncertje. 

 

Az elkövetkezendő hónapok eseményei: 
 

Nyári táborok: 

o Hittan tábor július 1-5. Kisújszállás 

o Mini ifi július 1-7. Balatonalmádi 

o Kis ifi június 24-30. Velence 

o Nagy ifi  július 29 - augusztus 4 Balaton-

fűzfő 

o Csillagpont július 23-27 Mezőtúr 
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Június 24-28. Révfülöpi konferencia Takaró 

Tamás részvételével. 

Július 12-14. Anima Soni zenekari hétvége 

Rácalmáson. 

Július 29- augusztus 1. Takaró Tamás 

Lelkészegyesületi gyűlésen vesz részt 

Kassán. 

 

 
 

Közlemény 

 
Kedves Testvérek! 

 

Június 16-án záródik gyülekezetünk tavaszi 

évada, az ünnepes egyházi félév. 

Megszokott rendünk szerint szeptember 

közepéig a hétközi gyülekezeti alkalmaink 

szünetelnek, a csütörtöki bibliaóra kivételével. 

Továbbá jelezzük, hogy az istentiszteletek, ún. 

rövidített liturgia szerint fognak zajlani.  

A nyári időjárásra való tekintettel a vasárnapi 

istentiszteletek alatt az ajtókat kinyitjuk. 

Tisztelettel kérjük azokat, akiket az esetleges 

huzat zavarja, -a korábban tapasztalt 

rosszulléteket elkerülendő- legyenek kedvesek 

inkább a templom főhajójába átülni.  

 

Köszönjük szíves megértésüket! 

 

   Egyházközségi elnökség 

Tavaszi munkák Úrkúton 
 

A hosszúra nyúlt tél elmúltával a jó idő 

lehetőséget teremtett a gyülekezet úrkúti 

ingatlanján is az első komolyabb idei munkára, 

hogy a későbbi építkezés megkezdése előtt 

megtörténjenek az előkészületek. Erre nagyon jó 

alkalom volt a május 1-jei munkaszüneti nap. 

Az előzetes elgondolás szerint a fő cél a nyárra 

tervezett nagyobb léptékű építési munkálatok 

előtt a meglévő lehetőségekből gazdálkodva 

emberi, élhető körülmények – vízvételi, 

tisztálkodási feltételek – megteremtése volt. Már 

kora reggel lelkes férficsapat gyülekezett a 

templomudvaron, majd rövid egyeztetés után 

elindultunk. Úrkúton a sokunknak már látott és 

ismerős, egyelőre kissé elhanyagolt környezet, 

de jó idő fogadott minket. Vidám hangulat és 

tengernyi tettvágy közepette hamar összeálltak a 

napi feladatokhoz szükséges csoportok és 

gyorsan megkezdődött a munka. Perceken belül 

fűnyíró zaja kalapácsok és fúrók ütemes hangja 

töltötte be az udvart. Mindenki nagy 

megelégedésére eközben már oda volt készítve a 

bogrács, melyben komoly mennyiségű pörkölt 

ígérkezett. Az egykori bowling pálya hosszúkás 

épületének belső terét fontos volt kitisztítani, 

mert ez védett raktár, tároló lehet az építkezés 

alatt. Fiatal és fiatalos testvérek jelentek meg 

időről-időre az ajtóban, komoly tekintettel, és 

minden alkalommal egyre furcsább formájú 

szétbontott darabokat hordtak ki. Az egykori 

étteremben kőműves kalapácsok sora verte a 

régi vakolatot. Csak néha jött elő egy-egy arc a 

belső porfelhőből tiszta levegőt szívni. A 

könyvtár épülete eközben egyre látványosabban 

átalakulni látszott, ugyanis lassan eltűnt a teteje. 

Ez az épület a legrosszabb állapotú, nagy része 

elbontásra kerül, ennek első lépése volt a 

palatető bontása. Szintén a régi étterem 

épületében volt lehetőség vízvételi hely, 

kézmosó és mellékhelyiség kialakítására. Egy 

átmeneti vízhálózat kiépítése is megkezdődött, 

úgyhogy a vakolatporos belső levegőt véső és 

ütve fúró gépek gyakori használata tette még 

elevenebbé. Eközben fiataljaink hada a főbejárat 

melletti egykori portásfülke falainak bontásába 

kezdett. Lelkesedésük nyomán a kitűnően 

sikerült pörkölt elkészültére már csak egy 

méretes téglakupac mutatta, hogy ott korábban 
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egy épület állt. Dolgos nap volt mögöttünk mire 

mindenki megpihent, de sikerült teljesíteni a 

célt. Rendezettebb lett az udvar, sok hulladék, 

törmelék várja későbbi sorsát és sikerült 

alkalmas helyet kialakítani építőanyagnak, 

szerszámoknak. A tervezett nyári építkezés előtt 

– mikor az egykori Western kocsma új funkciót 

kap rendezett vendégszobák képében- az 

emberek már elfogadható, kultúrált 

körülmények között tudnak munkálkodni, 

tisztálkodni. Külön öröm volt látni mindenki 

lelkesedését. Napközben gyakran hangzottal el 

ötletek, tervek arról, hogy mi hogyan legyen, 

mit lehetne még megvalósítani. Mindannyian 

magunkénak éreztük-érezzük már a helyet, ahol 

reményeink szerint sokan sokszor fogjuk még 

jól érezni magunkat, pihenni, feltöltődni, 

lélekben gazdagodni. 

Bolla Gábor 

 

 
 

 

Látogatásunk a Bárka közösségben 

 
Ifjúsági csoportjaink 2013. április 12.-én a 

Magyarországi Bárka Közösségben tehetett 

látogatást immáron ötödik alkalommal. A Bárka 

a megmenekülés, a gondoskodás és a 

fennmaradás szimbóluma. Olyan közösség, 

amely a legszegényebb, legkitaszítottabb, az 

értelmi és halmozottan sérült emberek 

szolgálatában áll, akik a segítőikkel együtt 

élnek. Az első Bárka közösséget a kanadai 

származású Jean Vanier alapította 

Franciaországban. Mára az összes kontinenst 

lefedve 140 közösség működik 40 országban, 

melyek anyagilag teljesen függetlenek és 

munkájukat a Nemzetközi Bárka Szövetség 

fogja össze rendszeres továbbképzések és lelki 

gyakorlatok szervezése útján. A magyarországi 

Bárka Közösség 1991-ben alakult, 

Dunaharasztiban. A két házban a közösségi 

tagok befogadásakor elsőbbséget élveznek a 

legelhagyatottabbak. A magyarországi Bárka 

közösség jel szeretne lenni, mely megmutatja a 

társadalomnak, nem szükségszerű, hogy a sérült 

emberek kitaszítottan, száműzötten éljenek. 

Nagyobbik ifjúsági csoportunk 2007 óta 

kapcsolatban állt az egyik ház lakóival, miután 

már első látogatásunkkor azt érezhettük, hogy 

nem mindennapi pillanatokat élhetünk át együtt. 

Csodálatos volt megérezni Krisztus illatát 

ezeken a fiatalokon, együtt énekelni, 

beszélgetni, teljes természetességükben együtt 

lenni. Egy évet leszámítva minden évben 

eljuthattunk hozzájuk. A kezdetekkor 

elhatároztuk, hogy anyagilag is szeretnénk 

támogatni őket, így minden évben egy kis 

összeget gyűjtünk számukra.  

Majd közel két éve a két házat össze kellett 

vonni financiális problémák miatt és pár év 

kihagyás után most mehettünk el közösségileg 

először a Bárkába. Így a már általunk ismert hét 

fiatal mellett újabb hét baráttal 

gazdagodhattunk, akikkel eddig nem 

találkoztunk, de pár perc múlva, mikor kézen 

fogva együtt énekeltünk, fényképeztünk, ettünk-

ittunk már egyáltalán nem volt érezhető ez a pár 

év különbség ismeretség terén. 

Hogy hitelesebb legyen ez a híradás, 

megkérdeztem egy lelki testvéremet is a 

nagyifiből, hogy miért is jó nekünk, amikor 

meglátogatjuk ezeket a sérült fiatalokat, mi az 

értelme számunkra, miben rejlik jelentősége? 

Mosolyogva hallgattam barátnőmet, aki ugyan 

azt fogalmazta meg, amit én is érzek e 

kérdéseken elgondolkozva: az, hogy valójában 

mi érezzük megajándékozva magunkat mindig 

az együtt töltött idő által, pedig úgy indulunk 

hozzájuk, hogy mi szeretnénk őket 

megajándékozni. Illetve a csoda abban rejlik, 

hogy olyan természetes egyszerűségben 

tapasztalhattuk meg a szeretetközösséget köztük, 

amit a világban nem. És legbelül az első perctől 

érezheti az ember közöttük, hogy nem is 

vagyunk idegenek, nővérek és fivérek vagyunk. 

Zárásként a Bárka közösségek alapítójának, Jean 

Vanier: A közösség című könyvében leírt 

gondolataival kívánom mindnyájunknak, hogy 
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egyszer lehetősége legyen ebben a 

szeretetközösségben eltöltenie egy kis időt 

ezekkel a fiatalokkal és segítőikkel! 

„A közösség valahová tartozás és nyitottság, 

ugyanakkor szeretet is minden ember iránt. Más 

szóval úgy is mondhatnánk, hogy a közösséget 

ez a három tényező határozza meg: minden 

embert szeretni, egymással szorosan 

összetartozni, és megélni a küldetésünket. Az 

ember azért lép be egy közösségbe, hogy boldog 

legyen. Azért marad benne, hogy másokat 

tegyen boldoggá.” 

 

 
Brandenburg Zsófia 

 

 

Egyszer volt, hol nem volt… 

 

A Délpesti Református Egyházmegye 

konfirmandus találkozóját Cegléden tartotta, 

április 13-án. Gyülekezetünk ifjúsági zenekara 

meghívást kapott az alkalomra, hogy zenei 

bizonyságtétellel gazdagítsa a programot. Kissé 

hűvös, de szép napsütéses időben autóztunk az 

alföldi városba. 

A délelőtt különféle programjai után következett 

a zenekar szolgálata. Megtelt a gyülekezeti ház 

nagy terme, jó volt ennyi református fiatalt 

együtt látni azzal a reménységgel, hogy a 

magvetés megtermi majd gyümölcsét.  

ifj. Takaró Tamás bizonyságot tett a konfirmáció 

fontosságáról, az áldó igéről, amelyre a lelki 

életet építeni lehet, mert az Úr Isten megtartja a 

szavát. 

Már az első dalnál érezhették a fiatalok, ami 

nekik szólt: „Jaj, de jó, hogy eljöttél, most jó 

helyre érkeztél.” S ez így is volt. A közvetlen, 

figyelemfelkeltő dalkonferálások közelebb 

hozták az elhangzó üzeneteket Fülöpről, csendes 

csodákról, igazi vidámságról, félelemről, hitről 

vagy a homokba írás fontosságáról. „Mindez ott 

van a szívben, csak tárd ki az ajtót ott bent.” A 

lelkes taps jelezte, hogy ki tudott ajtót nyitni. 

Legalább résnyire. 

Makay László lelkipásztor záró szavaival élve: 

„Jó volt, zúzós, elgondolkodtató, teljesen más, 

mint ahogy sokan elképzelték.” S milyen jó, 

hogy így volt! Többen jól ismerjük a zenekar 

repertoárját, a saját dalokat, ifjúsági énekeket, 

verseket, s hogy színvonalas, igényes zenével 

fogalmazzák meg a rájuk bízott mély lelki 

tartalmakat, ezáltal is erősítve, hogy a 

keresztyén zene lehet a mai fiatalok nyelvén is 

értő, evangéliumot hirdető eszköz. 

Hála legyen érte az Úrnak, a Lélek hangját 

közvetítő zenészeknek, és a gyülekezetnek a 

szeretetteljes vendéglátásért, finom ebédért. 

Temesvári Mónika 

 

 

Élménydús ifikirándulás Alcsúton és 

Felcsúton 
 

Május 11-én reggel a kis és nagy ifi közösen 

indult szolgálni az alcsúti gyülekezethez.  

Alcsúton a kedves fogadás után istentiszteleten 

vettünk részt, melyet ifj. Takaró Tamás tartott, 

orgonán pedig Temesvári Mónika játszott.  

A figyelmünket lebilincselő, lelkünket felemelő 

istentisztelet és zenés-énekes szolgálatunk után, 

Felcsútra mentünk autókkal, és Mácsodi Ferenc 

vezetésével körbejártuk a 2007-ben felavatott 

Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiát. Az egész 

épületegyüttes Makovecz Imre tervei alapján 

készült: a közös étkező, a hatalmas 

belmagassággal rendelkező, boltíves kollégium 

és aula, a kis kápolna vagy imaterem, és a pince. 

,,Az egykor varrodának használt kúria épületét 

az iskolateremtő építész, Makovecz Imre tervei 

alapján teljesen átépítették, egy emelettel bővült; 

jelenleg mintegy ötven-hatvan akadémista 

bentlakását biztosítja két-háromágyas szobáival” 

(www.pfla.hu). Megtekintettük a futball 

pályákat , és az éppen épülő stadiont is. Mácsodi 

Ferenc érdekfeszítően kalauzolt el bennünket a 

futballakadémia területén. Az akadémia saját 

középiskolájában tanítja a jövő focistáit, és 

szigorú házirenddel, fegyelemre neveléssel, 

mégis türelemmel neveli diákjait. 

http://www.pfla.hu/
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Kis- és nagyifi az Alcsúti Arborétumban 

 

Ezután visszatérve a gyülekezeti házhoz nagyon 

finom ebéddel vártak minket: gulyással, 

süteményekkel és szeretettel. A jó hangulatú 

ebéd után néhány órás sétát tettünk a híres, 

középkori múlttal rendelkező Alcsúti 

Arborétumba. Alcsútat már a XII. században is 

nemesi faluként tartották számon. ,,A II. 

világháború előtt a Habsburg család 

magyarországi uradalmainak központjaként volt 

ismeretes. A település területe 1819-től József 

nádor birtokába került, aki felismerte a Vértes 

előterében fekvő völgy kedvező adottságait, 

ezért 1825-től különleges növényfajokat 

telepített ide. A főherceg kertje ritka 

növényekben való gazdagsága miatt az első 

közé tartozott a birodalomban. A nádor 1819-

1827 között építette fel a kastélyát, mely az 

ország egyik legimpozánsabb klasszicista 

kastélyának számított.” (idézet a www.alcsuti-

arboretum.hu-ról). Alcsút és Vértes később 

egyesült, és az Alcsútdoboz nevet kapta. 'Csút' 

egyébként régi magyar eredetű név. A hatalmas 

platánfák, tuják, tiszafák, páfrányfenyők csak 

néhány abból a 300 növényfajból, amely 

fellelhető az arborétumban. 

A kimerítő, de csodálatos botanikai séta után 

néhányan hazaindultak, de akik maradtak, azok 

egy remek focimeccs első félidejének részesei 

lehettek a már említett felcsúti futballakadémia 

lelátójából. Félidőben a társaság vacsorázni 

ment egy alcsúti pizzériába, ahol már várták 

őket finom, meleg, helyben sütött pizzákkal. 

Remek hangulatban telt az este további része is: 

volt biliárd és bowling. A fiatalság 2 csapatot 

alkotva, két pályán mérhette össze ügyességét. 

Egy órányi játék után, kellemesen elfáradva 

jöttünk haza; tartalmas és élménydús ifinap 

részesei voltunk. Köszönjük szépen a 

szervezőknek, a sofőröknek, a lelkészeknek és 

minden testvérnek, aki hozzájárult az ifi 

kikapcsolódásához! 

     Papp Angéla 

 

 

Vida Mónika Ruth zongorakoncertje 

 

Egy szép májusi délután gyülekezetünk jó 

néhány tagja zeneakadémiai hangversenyre 

ment. A meghirdetett program szerint Vida 

Mónika zongorahangversenyére került sor egy 

Üllői úti zongorateremben. A műsorvezető 

először röviden bemutatta Mónikát, felsorolva 

eddigi eredményeit. Íme: 

Versenyeredmények: 

2007. Ferenczy György országos 

zongoraverseny I. hely + különdíj 

2008. Chopin nemzetközi zongoraverseny II. díj 

2008. Bartók Béla országos zongoraverseny 

fődíj 

2010. Újvidék nemzetközi zongoraverseny I. 

hely + fődíj 

2011. Eszék II. díj 

2012. V. Chopin nemzetközi zongoraverseny II. 

díj (a legfiatalabb versenyző) 

2013. ápr. Treviso II. Ifjú Muzsikusok 

Nemzetközi Versenye, kategóriájában I. 

helyezett (90 pont) 

Párizs: Rév Lívia mesterkurzusa 3x 

Orgonálni is tanul, 2011-ben kántori diplomát 

szerzett. 

Ezután került sor a műsorra, amelyben egész 

rendkívüli virtuozitást igénylő darabokat 

hallottunk. 

1. J.S.Bach: Kromatikus fantázia és fúga (BWV 

903) 

2. Liszt-Schubert: Ständchen 

3. R. Schumann: G-moll szonáta Op.22. 

R. Schumann a szonátát 8 éven át komponálta, a 

sokáig érlelt kompozíció különleges eredményt 

hozott. Pl. az első tételben „So rasch, wie 

möglich”, (olyan gyorsan, ahogy lehet!) utasítás 

http://www.alcsuti-arboretum.hu-ról/
http://www.alcsuti-arboretum.hu-ról/
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olvasható, vagy a negyedik tételben is a 

végletekig gyorsuló tempót diktál, ami nem 

jellemző Schumannra. 

 

 
Mónika a zongoránál 

 

4. Liszt: Obermann völgye 

Ez a mű A „Zarándokévek” c. zongoraciklus 

első kötetéből való. 

5. Liszt: A villa d’Este szökőkútjai 

A „Zarándokévek” harmadik sorozatából való 

(1867-77).  

Liszt: Mazeppa 

Liszt 1821-56 között komponálta a 12 darabból 

álló zongoraetűd sorozatot, Transzcendens 

etűdök címmel. Ez a 4. sz. etűd, amiben 

fellelhető Mazeppa története. Mazeppa tragikus 

sorsú kozák hadvezér története: kozák hetman 

(Oroszországban a kozákok által választott 

vezető), akit elfog az ellenség és egy megvadult 

lóra kötözik. A paripa vágtat az eszméletlen 

Mazeppával, míg össze nem esik. A Mazeppát 

megtaláló emberek a sok szenvedést kiálló hőst 

látják benne és vezérükké választják. Liszt 

kitűnően ábrázolja Mazeppa tehetetlen 

vergődését, a ló iszonyú rohanását, majd a 

csodával határos módon való megmenekülést és 

diadalt. 

Ráadás – Ravel: Toccata 

Szabó Ida műsorvezető konferálása alapján 

 

 

Temesvári Imre lelkészi beiktatása Csepel 

Királyerdőn 

 

 

2013.június 2-án volt Temesvári Imre lelkész-

beiktatása a Csepel Királyerdei Gyülekezetben. 

Imre gyülekezetünkben nőtt fel, itt volt cserkész 

a 8.sz. Turul Cserkészcsapatban, a gyülekezetbe 

járt homiletikai gyakorlatokra teológiai 

tanulmányai alatt. 

Lelkészi szolgálatára Isten áldását kérjük. 

 

 
áldás 

Kitekintő 
 

Évfordulók június 15 - szeptember 15. 

 

1893.június. 15. 120 éve   

Meghalt Erkel Ferenc zeneszerző, a nemzeti 

opera megteremtője, a magyar Himnusz 

megzenésítője. 

 

1868. június 18. 145 éve 

Megszületett Vitéz nagybányai Horthy Miklós, a 

Magyar Királyság kormányzója. 

    

1913. június. 22. 100 éve 

Megszületett Weöres Sándor költő, író. 

   

1848. július 27. 165 éve 

Megszületett Eötvös Loránd, világhírű magyar 

fizikus, geofizikus, a torziós inga feltalálója, 

miniszter. 

 

1868. július 30. 145 éve 

Meghalt Tompa Mihály költő, a népi-nemzeti 

irányzat egyik jelentős képviselője, akadémikus 

(Új Simeon). 

http://ezenanapon.hu/?d=06-15
http://ezenanapon.hu/06/15/budapesten-meghalt-erkel-ferenc-zeneszerzo-a-nemzeti-opera-megteremtoje-a-magyar-himnusz-megzenesitoje/92126
http://ezenanapon.hu/06/15/budapesten-meghalt-erkel-ferenc-zeneszerzo-a-nemzeti-opera-megteremtoje-a-magyar-himnusz-megzenesitoje/92126
http://ezenanapon.hu/06/15/budapesten-meghalt-erkel-ferenc-zeneszerzo-a-nemzeti-opera-megteremtoje-a-magyar-himnusz-megzenesitoje/92126
http://ezenanapon.hu/?d=06-18
http://ezenanapon.hu/06/18/megszuletett-vitez-nagybanyai-horthy-miklos-a-magyar-kiralysag-kormanyzoja/103228
http://ezenanapon.hu/06/18/megszuletett-vitez-nagybanyai-horthy-miklos-a-magyar-kiralysag-kormanyzoja/103228
http://ezenanapon.hu/?d=06-22
http://ezenanapon.hu/06/22/megszuletett-weores-sandor-kolto-iro/92023
http://ezenanapon.hu/?d=07-27
http://ezenanapon.hu/07/27/megszuletett-eotvos-lorand-vilaghiru-magyar-fizikus-geofizikus-a-torzios-inga-feltalaloja/91469
http://ezenanapon.hu/07/27/megszuletett-eotvos-lorand-vilaghiru-magyar-fizikus-geofizikus-a-torzios-inga-feltalaloja/91469
http://ezenanapon.hu/07/27/megszuletett-eotvos-lorand-vilaghiru-magyar-fizikus-geofizikus-a-torzios-inga-feltalaloja/91469
http://ezenanapon.hu/?d=07-30
http://ezenanapon.hu/07/30/meghalt-tompa-mihaly-kolto-a-nepi-nemzeti-iranyzat-egyik-legjelentosebb-kepviseloje-akademikus-uj-simeon/91421
http://ezenanapon.hu/07/30/meghalt-tompa-mihaly-kolto-a-nepi-nemzeti-iranyzat-egyik-legjelentosebb-kepviseloje-akademikus-uj-simeon/91421
http://ezenanapon.hu/07/30/meghalt-tompa-mihaly-kolto-a-nepi-nemzeti-iranyzat-egyik-legjelentosebb-kepviseloje-akademikus-uj-simeon/91421
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1813. augusztus 02. 200 éve 

Meghalt Diószegi Sámuel református lelkész, 

botanikus, a magyar rendszeres növénytan 

megalapítója. 

   

1863. augusztus 03. 150 éve 

Megszületett Gárdonyi Géza magyar író, 

újságíró (Egri csillagok). 

    

1938. augusztus 23. 75 éve 

Debrecenben megrendezték az I. Református 

Világtalálkozót. 

    

1838. augusztus 24. 175 éve 

Meghalt Kölcsey Ferenc költő, kritikus, 

politikus, akadémikus, a reformkor egyik 

vezéregyénisége (Himnusz).  

   

1773. 08. 30. 240 éve 

Megszületett Pollack Mihály építőművész, a 

magyar klasszicista építészet jelentős alakja 

(Nemzeti Múzeum, Vigadó). 

    

1993. szeptember 04. 20 éve 

Kenderesen újratemették vitéz nagybányai 

Horthy Miklós kormányzót. 

    

1848. szeptember 15. 165 éve    

Meghalt Vámbéry Ármin, nemzetközi hírű 

magyar utazó, keletkutató. 

 

 

Dr. Freund Tamás: Az én Crédóm 

A tudomány – keresztény egyházak által is 

osztott – határozott álláspontja, hogy az élővilág 

a maga sokféleségével és komplexitásával a 

mutációkon és természetes szelekción alapuló 

biológiai evolúció révén jött létre. Ennek alapján 

viszont az evolúció a teremtés eszközeként is 

felfogható. Charles Darwin írja az 1860-ban 

megjelent, nagy vihart kavart „A fajok eredete” 

c. könyvének utolsó oldalán: „Nem nagyszerű 

dolog-e az a nézet, hogy a Teremtő az életet, 

annak különböző képességeivel, eredetileg egy 

csekély számú formába adta bele, sőt talán csak 

egybe? Majd ebből az egyszerű kezdetből oly 

sok csodálatra méltó forma fejlődött és fejlődik 

ki továbbra is?”   

Tudjuk, hogy az élővilág a maga bámulatos 

diverzitásával és összetettségével a 

legegyszerűbb mikroorganizmusokból alakult 

ki. Hihetetlennek tűnik, hogy spontán mutációk, 

génduplikációk, deléciók, kromoszóma 

kettőződések, horizontális géntranszfer révén 

egy csodálatos molekula, a DNS, egyre 

komplexebb fajokat, tulajdonságokat, szerveket, 

szervrendszereket volt képes létrehozni, azaz a 

szükséges fehérjéket kódolni, és ezt az 

információt átörökíteni. Azon viszont senki nem 

csodálkozik, pedig legalább ennyire hihetetlen 

és csodálatra méltó, ahogyan egyetlen 

megtermékenyített petesejtből 9 hónap alatt egy 

életképes ember fejlődik ki. A sejt és szöveti 

differenciáció, a végtagok, belső szervek, az 

idegrendszer millió féle egyedi funkcióval 

rendelkező elemének kifejlődéséhez szükséges 

információ meg van írva egyetlen 

megtermékenyített petesejt DNS-ében. Ha 

létezik egy ilyen DNS-ben kódolt, 9 hónap alatt 

lefutó program – és tudjuk, hogy létezik, hiszen 

a folyamatnak nap mint nap tanúi lehetünk – 

akkor azt sem nehéz elhinni, hogy 4 milliárd év 

alatt ez a kémiai anyag, a DNS, önorganizáció 

és mutációkat követő szelekciós folyamatok 

révén létrehozta az emberi genomot (és mellette 

sokmillió más fajét is). Így már azt sem nehéz 

elképzelni, hogy ezek a folyamatok részei a 

teremtés csodálatos tervének, mechnizmusának. 

Mennyivel reálisabb egy ilyen Istenkép, mint 

amit az „intelligens tervezettség” elmélete állít, 

amely úgy festi le a Teremtőt, mint egy hanyag, 

fabrikáló tervezőt, akinek lépten-nyomon be kell 

avatkoznia, hogy kijavítsa a kezdeti terv hibáit.  

Ha az evolúciót elfogadjuk a teremtés 

eszközének, akkor viszont a teremtés nem 

tekinthető lezárt folyamatnak, a maga 

hihetetlenül lassú tempójában ma is halad előre. 

Azaz a Teremtő nem hagyta magára a teremtett 

világot. Szent Pál athéni beszédének nevezetes 

mondata, hogy "Benne élünk, mozgunk és 

vagyunk", úgy is értelmezhető, hogy a fizikai 

állandók, szabályok, evolúciós törvények és a 

tér-idő dimenzióiban véletlennek érzékelt 

események formájában a Teremtő lélek mindig 

velünk van, vagy helyesebben a világmindenség 

http://ezenanapon.hu/?d=08-02
http://ezenanapon.hu/08/02/meghalt-dioszegi-samuel-reformatus-lelkesz-botanikus-a-magyar-rendszeres-novenytan-megalapitoja/98255
http://ezenanapon.hu/08/02/meghalt-dioszegi-samuel-reformatus-lelkesz-botanikus-a-magyar-rendszeres-novenytan-megalapitoja/98255
http://ezenanapon.hu/08/02/meghalt-dioszegi-samuel-reformatus-lelkesz-botanikus-a-magyar-rendszeres-novenytan-megalapitoja/98255
http://ezenanapon.hu/?d=08-03
http://ezenanapon.hu/08/03/megszuletett-gardonyi-geza-magyar-iro-ujsagiro-egri-csillagok/98276
http://ezenanapon.hu/08/03/megszuletett-gardonyi-geza-magyar-iro-ujsagiro-egri-csillagok/98276
http://ezenanapon.hu/?d=08-23
http://ezenanapon.hu/08/23/debrecenben-megrendeztek-az-i-reformatus-vilagtalalkozot/90988
http://ezenanapon.hu/08/23/debrecenben-megrendeztek-az-i-reformatus-vilagtalalkozot/90988
http://ezenanapon.hu/?d=08-24
http://ezenanapon.hu/08/24/meghalt-kolcsey-ferenc-kolto-kritikus-politikus-akademikus-a-reformkor-egyik-vezeregyenisege-himnusz/90933
http://ezenanapon.hu/08/24/meghalt-kolcsey-ferenc-kolto-kritikus-politikus-akademikus-a-reformkor-egyik-vezeregyenisege-himnusz/90933
http://ezenanapon.hu/08/24/meghalt-kolcsey-ferenc-kolto-kritikus-politikus-akademikus-a-reformkor-egyik-vezeregyenisege-himnusz/90933
http://ezenanapon.hu/?d=08-30
http://ezenanapon.hu/08/30/megszuletett-pollack-mihaly-epitomuvesz-a-magyar-klasszicista-epiteszet-jelentos-alakja-a-nemzeti-muzeum-es-a-vigado-epitoje/90752
http://ezenanapon.hu/08/30/megszuletett-pollack-mihaly-epitomuvesz-a-magyar-klasszicista-epiteszet-jelentos-alakja-a-nemzeti-muzeum-es-a-vigado-epitoje/90752
http://ezenanapon.hu/08/30/megszuletett-pollack-mihaly-epitomuvesz-a-magyar-klasszicista-epiteszet-jelentos-alakja-a-nemzeti-muzeum-es-a-vigado-epitoje/90752
http://ezenanapon.hu/?d=09-04
http://ezenanapon.hu/09/04/kenderesen-ujratemettek-vitez-nagybanyai-horthy-miklos-altengernagyot/98890
http://ezenanapon.hu/09/04/kenderesen-ujratemettek-vitez-nagybanyai-horthy-miklos-altengernagyot/98890
http://ezenanapon.hu/?d=09-15
http://ezenanapon.hu/09/15/meghalt-vambery-armin-nemzetkozi-hiru-magyar-utazo-keletkutato/99222
http://ezenanapon.hu/09/15/meghalt-vambery-armin-nemzetkozi-hiru-magyar-utazo-keletkutato/99222
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van őáltala és őbenne. Mindezekből következik 

az én crédóm: mi az, amit tudósként és 

magánemberként is hiszek és vallok, illetve mi 

az, amit biztosan nem hiszek. 

Hiszem, hogy a tér-idő dimenziók, azaz az 

anyagi világ az Ősrobbanással jelent meg, a 

tudomány jelenlegi állása szerint 14 millárd 

évvel ezelőtt, de ezt megelőzte egy tér-idő 

dimenziókon kívüli Teremtő erő/szellem 

létezése és akarata – ahogyan a Biblia írja, 

kezdetben volt az ige.  

Nem tudom elhinni az ateistáknak, hogy a 

semmi robbant fel egyszercsak önmagától, 

önmagából, önmagáért, minden cél és elképzelés 

nélkül.   

Nem tudom elhinni, hogy mindez a fizikai 

állandók olyan “véletlenszerű” beállítódása 

mellett történt, amelyek ha csak egy 

milliárdnyival kisebbek vagy nagyobbak, akkor 

az univerzum nem alakulhatott volna ki, 

önmagába zuhant volna, vagy csak csupa 

hidrogén vagy hélium atomból állna, amint azt 

az elméleti fizika igazolja.  

Nem tudom elhinni, hogy minden anyagi 

entitás megjelenése, közöttük a saját létezésének 

értelmét kutató és teremtő Istenét kereső emberi 

agy kialakulása, az anyagi világ 

szerveződésének csodálatos logikája és 

szépsége, az atommagok szintjétől az 

univerzumig, egy semmiből keletkező, céltalan 

ősrobbanás véletlenszerű eredménye lenne.   

Az én teista hitem - ami nem mond ellent 

tudományos meggyőződésemnek sem a 

neurobiológia sem az evolúcióbiológia területén 

- annyiban tér el az ateisták hitétől, hogy az 

anyagi világot nem önmagáért való céltalan 

képződménynek tekintem, hanem egy emberi 

aggyal fel nem fogható értelem akaratából, 

meghatározott céllal, és módon (az evolúció, 

mint a teremtés eszköze!) létrejött alkotásnak. A 

Teremtő lélekhez való hasonlatosságunk pedig 

hitem szerint abban áll, hogy lényünk szellemi 

komponense (megfelelő fogalom híján ezt 

egyszerre több kifejezéssel tudom csak 

érzékeltetni, mint lélek, szellem, én-tudat, 

szabad akarat, anélkül hogy bármelyikkel külön-

külön azonosnak tartanám) szintén képes a tér-

idő dimenziókon kívüli létre, amelyre meghívást 

kapott. Hogy van-e létünknek ilyen 

komponense, az hit, és nem tudományos kutatás 

kérdése, hasonlóan az Ősrobbanás eredetéhez, 

ezért nincs ellentmondás hit és tudomány között. 

A hit és a természettudományok tehát nem 

riválisai, hanem kiegészítői egymásnak. 

Hiszem, hogy az anyagi világ evolúció általi 

megteremtésének fő célja az ember megalkotása 

volt, aki ezáltal a teremtő képmásaként, de 

anyagi testet is öltve, képessé vált az anyagi 

világgal, azon belül elsősorban az 

embertársaival való interakcióra. Az anyagi test, 

párosulva a Teremtő felől sugárzó kegyelem 

felismerésével és elfogadásával, teszi lehetővé a 

lélek számára, hogy ezeken a kölcsönhatásokon 

keresztül érdemeket szerezzen, és ezáltal 

üdvözüljön, azaz elnyerje (visszanyerje?) a tér-

idő dimenziókon túli öröklét képességét.  

Hiszem, hogy az érdemszerzés elsődleges 

módja az önzetlen szeretet, az a képesség, 

kegyelmi állapot, hogy meglássam minden 

embertársamban a Teremtő képmását, Krisztus 

arcát, aki arra figyelmeztet bennünket, hogy 

bármit is tesztek eggyel a legkisebbek közül, 

velem tettétek. Egyedül ő volt tökéletes a 

szeretetben, aki a keresztfán is gyilkosai 

számára kegyelemért könyörögve a végtelen 

szeretetre, önfeláldozásra tanít, ami földi létünk 

végső célja és értelme.  

 

 

„Az pedig az örök élet, hogy 

megismerjenek téged” 

(János 17:3.) 
 

Pesterzsébet, 2013. május 5. 

Takaró Tamás, esperes 

  

Konfirmáció  

 

Alapige: Lukács 17; 5 

„És mondának az apostolok az Úrnak 

(Jézusnak): Növeljed a mi hitünket!” 

 

Ünneplő gyülekezet, kedves konfirmandusok! A 

tegnapi beszámoló után, amely itt volt a 

templomban, a gyülekezet és a presbitérium 

színe előtt, ahogy az egyházi törvény ezt előírja, 

ma lesz a konfirmandusok hitvallástétele, azután 

a fogadalom tétele, és ezt követően 
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felhatalmazzuk őket arra, hogy éljenek az 

úrvacsora szentségével. Egyúttal ez azt is 

jelenti, hogy ettől az órától kezdve ők a 

magyarországi református anyaszentegyház 

felnőtt tagjainak tekintendők. Erre készülünk 

most, amikor Isten igéjére figyelünk.  

Jézustól kérik a felolvasott igében a 

tanítványai, hogy növeljed a mi hitünket. Ez 

lesz a rövid igemagyarázatom alapigéje. Nem 

kér az ember ilyesmit csak úgy. De ha már kér 

valamit valaki Jézustól, akkor valami fontosat 

kér, vagy valami megfoghatót, valami reálisat, 

valamit, amit az életben hasznosítani lehet. Ha 

már valaki egyáltalán kér Jézustól valamit.  

Az emberek imádkoznak, és nagyon sokan 

imádkoznak, néhányan rendszeresen, mások 

alkalomszerűen, a legtöbb ember pedig 

nagyritkán. De szinte minden ember imádkozott 

és imádkozik. Ha megfigyeljük, ezek az 

imádságok javarészt, ha már kimondjuk őket, 

kérésekből állnak, kérünk. Uram, Isten, ha 

vagy, adj nekem gyógyulást, beteg vagyok! Adj 

társat! Adj anyagi biztonságot! Adj uram Isten 

valamit, amire vágyom, ami szerintem fontos 

lenne az életem, az utam számára! De hogy 

valaki azt kérje, Jézustól, ha már imádkozik, 

hogy növeld a hitemet, ez különös kérés. Van 

magyarázat arra, hogy miért kérték éppen ezt a 

különöset Jézustól, a Jézus tanítványai. Miért 

nem kértek gazdagságot Jézustól? Egészséget, 

vagy bármi mást. Miért pont ezt?  

Mert miközben hallgatták Jézus szavait, 

megértették, hogy a hit az kincs. Méghozzá 

nagyon drága kincs. Valami rendkívüli dolog a 

hit. És nem csak rendkívüli, hanem az élet 

bizonyos helyzeteiben rendkívül fontos dolog 

a hit. Erre úgy jöttek rá, hogy Jézust hallgatták. 

Testvérek, hogy a hit milyen kincs, hogy milyen 

óriási érték, hogy mennyire fontos, mennyire 

nélkülözhetetlen, ezt kizárólag akkor tudja meg 

az ember csak és kizárólag, ha hallgatja Jézus 

beszédeit. Ha ezt nem teszi, akkor időnként 

talán valami kis sóvárgás féle megfogalmazódik 

benne, hogy de jó lenne hinni, de nem tud. 

Akkor döbbentek rá a tanítványok, hogy hitre 

van szükségük, és kérték Jézustól, hogy növeld 

a mi hitünket, amikor hallgatták Jézust.  

Méghozzá egy különös dologban szólt nekik 

Jézus, a megbocsátásról beszélt. Azt a kérdést 

vetette fel neki az egyik tanítványa, hogy 

hányszor lehet énellenem vétkezni, és hányszor 

kell azt nekem megbocsátani. Bizony, még ha 

egyszer is vétkezik valaki ellenünk, nem 

könnyű megbocsátani neki. Sok olyan embert 

ismerek, aki olyan haragot hordoz 

engesztelhetetlenül, aminek az eredete az, hogy 

egyszer elkövettek ellene valamit, és nem tudja 

megbocsátani. Egy dolog volt és nem tudja 

megbocsátani évtizedek után sem.   

Jézustól azt kérdezik, hogy hányszor lehet 

ellenem vétkezni, és hányszor kell nekem 

megbocsátani. Hozzáteszi a kérdező Péter, hogy 

még hétszer is? Ha egy nap valaki hétszer 

egymás után vétkezik énellenem, azt nekem újra 

és újra meg kell bocsátani? Jézus ezt a furcsa 

választ adja: „Nem azt mondom néked, hogy 

hétszer kell megbocsátani, ha valaki vétkezik, 

ellened, hanem hetvenhétszer hétszer is.” 

Amikor ezt Jézus végigmondta, akkor szólaltak 

meg a tanítványok, és akkor kérték tőle: 

„Uram, növeld a hitünket!” Mert valami 

olyasmiről beszélsz, amire képtelen az ember. 
Olyasvalamit mondasz, amit egy ember nem tud 

megcsinálni. Még ha akarja sem, még ha el is 

határozza, még ha minden erejét beleadja, akkor 

sem képes rá! Ilyenre az ember nem képes, 

hetvenhétszer hétszer is megbocsátani annak, 

aki vétkezik énellenem. 

Igen, tudták a tanítványok, hogy a 

megbocsátásunk véges. Az övék is az volt. Ki is 

szoktuk mondani: Eddig és nem tovább! Elég 

volt! Mindennek van határa! Nem csinálhatsz 

bolondot belőlem! Komolyan is gondoljuk, és 

eszerint cselekszünk. Jézus meg mondott egy 

teljesíthetetlent, nem csak hétszer, hanem 

hetvenhétszer hétszer is meg kell bocsátani. 

Érthető már hogy a tanítványok végighallgatva 

mindezt, miért kérték éppen ezt Jézustól: Uram, 

akkor növeld a mi hitünket!  

Szeretném nagyon aláhúzni, hogy csak Jézus 

szavait hallgatva jut el az ember oda, hogy 

ilyet kérjen. Mert miközben Jézus szavait 

hallgatjuk, rájövünk valamire. A mindenben 

véges voltunkra. Hogy elfogy a türelmem, a 

megbocsátásom, a szeretetem, hogy kimerülnek 

az idegeim, hogy egyszer csak kimondom, hogy 

elég volt, és akkor rádöbben az ember, hogy 

tőlem nem telik más. Akkor fogalmazódik meg 

a kérés: „Uram, növeld a hitünket!” Igen ám, de 

csak az növelhető, ami van. Ami nincs, az nem 
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növelhető. Akinek nincs hite, azt nem lehet 

megnövelni. Először meg kell születni a 

hitnek, hogy az növelhetővé legyen.  

A tanítványok úgy gondolták, hogy nekik van 

hitük. És ezért kérték, hogy növeld uram a 

hitünket. És arra gondoltak, ha a hitük nagyobb 

lesz, ha a hitük erősebb lesz, akkor ezzel a 

nagyobb hittel, ezzel az erősebb hittel az élet 

terheit jobban fogják hordozni. Sokkal inkább 

készek és képesek lesznek sok terhet elhordozni, 

sok fájdalmat elviselni, sok gondon túl lépni. 

Ezért az lenne a megoldás, hogy 

megnövekedjen valahogy a hitük.  

Kedves testvérek! Fontos kérés ez, de miután 

csak az növelhető, ami van, nagy kérdés az, 

hogy van-e egyáltalán hitünk Jézusban. 

Kedves konfirmandusok! Nektek szól először, 

de természetesen szól a gyülekezet minden 

tagjának, hogy hinni Jézusban ennyit jelent: 

Összekapcsolódom vele. Ezért hallgatom őt, 

mert úgy lehet összekapcsolódni Jézussal. Ezért 

imádkozom hozzá, ezért járok templomba, ezért 

olvasok Bibliát, ezért igyekszem 

engedelmeskedni neki. Mert a hit az egy 

eszköz csupán, egy út, hogy odakössem az 

életem Jézushoz. Ezért valójában nem is az a 

nagyon fontos kérdés, hogy a hitem kicsi 

vagy nagy, erős vagy gyenge, hanem hogy 

van-e? Vagyis odakapcsolódik-e az életem 

Jézushoz? A jézusi válaszból az is kiderül, 

hogy Jézus azt mondja nekik, ha egy 

mustármagnyi van, ez a magok közül a 

legkisebb, ha csak egy mustármagnyi hited van, 

az is elég. Vagyis Jézus nem azt mondja, hogy 

igen, meg kell növelni a hitünket, hogy valami 

lelki gyakorlattal egyre nagyobbá lehet tenni a 

hitünket. Jézus arról beszél, hogy elég, ha egy 

mustármagnyi kicsiny van, de van! Azért van 

a templom, azért hívunk ide embereket, azért 

tanítottuk a fiatalokat, azért adunk a kezükbe 

Bibliát, azért hívjuk őket ide az úrasztalához, az 

úrvacsorához, hogy összekapcsolódjon az 

életük Jézussal. A hit drága kincs. Kérni kell. 

Igehallgatás közben kapja az ember ezt a 

kincset. És ez a kincs valójában tud erősödni és 

növekedni.  

Azzal fejeződik be a kérésre adott jézusi válasz 

és így ez a rövid igemagyarázat is, hogy Jézus 

ezt válaszolta: Ha van annyi hitetek, mint egy 

mustármag, akkor az mindenre elég. Titokzatos 

válasz. Hogy lehet elég a mustármagnyi hit? 

Kedves testvérek! A mustármagnak, mint 

minden magnak az a lényege, hogy élet van 

benne. Ezért ha a földbe kerül, 

hajszálgyökereket ereszt, és elkezdi kiszívni a 

földből azt, amire szüksége van ahhoz, hogy 

majd fává nője ki magát. Jézus azt tanítja, 

akármekkora hited is van, ha van, ha a hited 

bármilyen kicsi, de énvelem 

összekapcsolódik, nekem mindenre van 

erőm.  
Igen, nem a mi hitünkön múlik. Nem a mi 

hitünk nagyságán múlik bármi is, hanem azon, 

hogy van-e, és ha van az egyet jelent, 

összekapcsolódott az életem Jézuséval. Ő az 

erőforrás. Neki van hatalma. Ő cselekszik, ő 

tesz csodát, nem a hitem. Nem én. Nem 

énrajtam múlik. Énrajtam ennyi múlik, hogy 

ha van már egy mustármagnyi hitem, amit 

igehallgatás közben Isten nekem adhatott, 

összekapcsolódhattam-e az erőforrással.  
Az emberekkel elhitették, hogy bízz magadban, 

van erőd rá. Igen, ettől nézünk ki úgy, ahogy 

kinézünk. Ettől olyanok a családjaink, 

amilyenek. Ettől olyan a házasságaink, 

amilyenek. Ettől lesznek a gyerekek amilyenek. 

Ettől lesz a világ olyan, amilyen. Bízz 

magadban! Ha van erőd, meg tudod csinálni! 

Jézus azt mondja, ha van egy mustármagnyi 

hited, azaz bízol énbennem, minden 

lehetséges neked. Azt mondja Jézus, azt 

mondod a hegynek, szakadj ki tövestől és menj 

a tengerbe, a hegy kiszakad, és a tengerbe 

megy. Vedd tudomásul, ha az életben ilyen 

hegyek állnak előtted, hogy megoldhatatlan, 

hogy itt nincs megoldás, itt nincs esély, tanuld 

meg, hogy neked nincs, de Jézusnak van, 

egyedül neki van.  

Bátorítson bennünket ez a csodálatos ige: Ha 

egy mustármagnyi hited van - mondja Jézus, 

azaz összekapcsolódik az életed az enyémmel, 

nekem mindenre van erőm. Övé minden 

hatalom mennyen és földön. Ne a magad 

erejére, ne a magad hitében bízz! Nem az az 

erős. Abból annyira telik, amennyire telik, nézd 

meg, ítéld meg magad. Egyformán nem telik 

elég nekem sem, neked sem, és nekik sem. De 

ha van egy mustármagnyi hit a szívedben Jézus 

felé, az mindenre elég.  
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Azzal fejezi be Jézus ezt, hogy mindent bízz 

bátran rám, csak kapcsolódj hozzám. A többit 

bízd rám! Hinni azt jelenti, hogy nézz 

Jézusra, hallgasd őt, és tedd meg, amit 

mondott. A többit bízd rá!  

Kívánhatunk-e többet, ezeknek a drága 

életeknek, akik ma innen indulnak majd tovább, 

mint hogy higgyenek, mustármagnyi hittel, de 

higgyenek Jézusban. Nézzenek fel rá, 

hallgassák őt, és tegyék meg, amit Jézus mond 

nekik. A többit Jézus elintézi, csodálatos 

módon. Erről szól a keresztyén élet. Ezt 

kívánjuk nekik!  

Ámen! 

 

Állandó gyülekezeti alkalmaink nyári rendje 

 

Csütörtök 
10:00   Gyülekezeti bibliaóra 

Vasárnap 
10:00   Istentisztelet, gyermek-istentisztelet, 

gyermekmegőrzés 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gyülekezeti hírmondó: a Pesterzsébet Központi Református Egyházközség kiadványa. 

Cím: 1204 Budapest, Ady Endre u. 81. 283-00-29 www.pkre.hu 

 Felelős szerkesztő: Pappné G. Judit 

 Felelős kiadó: Takaró Tamás esperes, lelkipásztor 


