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Áldás 

 

Nyílik - nyitva az ajtó! 

 

Őszi lapszámunk köszöntőjében a gyermekek és 

pedagógusok előtt az új tanévben megnyíló ajtó 

képe jött elém. 

Vannak gyermekek, akiknek életében most nyílt 

meg először az iskola ajtaja, és beléptek egy új 

világ kapuján, a tanulásén. Mások folytatják, 

amit évekkel ezelőtt megkezdtek. Az elsős és az 

ötödikes gyermekek számára, de a közoktatás 

egésze számára is új kapu nyílik a hit- és 

erkölcstan, illetve erkölcstan egyikének 

kötelezően választható tantárgyával.  

Mint már tudhatjuk, több mint 50%-a a két 

évfolyamra beiratkozott gyermekeknek a hit- és 

erkölcstant választotta! Jó jel ez, reményeinknél 

többen léptek be ezen a megnyílt kapun. Legyen 

rajta áldás! A többi évfolyamon és a 

gyülekezetekben folytatódnak a fakultatív 

hittanórák. Továbbra is élhetünk eme évek óta 

megnyílt ajtó kínálta lehetőséggel is.  

Ha a templomra, a mi templomunkra gondolok, 

ugyancsak ez a kép van előttem; nyitva van 

hívogatón és kegyelmesen annak ajtaja. 

El lehet menni a nyitott ajtó mellett, oda be nem 

lépve, még ha régi emlékeket szólít is elő az. 

Milyen jó hogy Isten nem zárja be az ajtót sem 

előttünk - így ha valaki el akar menni, elmehet 

Tőle - sem mögöttünk, ami azt jelenti: Isten 

visszavár, hazavár, mert szeret. 

Nyitva a templom ajtaja a keresők, éhesek és 

szomjasak, a töredelmes és hálás szívűek előtt 

egyaránt, azaz mindenki előtt, aki az élő Istennel 

szeretetkapcsolatban kíván lenni.  

És nyitva hívogatón az Erzsébeti Esték 

kulturális rendezvényei előtt, melyeknek 

sorához ezen őszön Csókay András, 

Vidnyánszki Attila és Takaró Mihály lesznek 

előadóink. 

Templom - iskola - kultúra, nyitott ajtók. És ha 

Isten megnyitotta az ajtót, senki be nem zárhatja 

azt, de hittel, alázattal, hálaadással: beléphet 

azon.  

Nagy szeretettel várunk mindenkit: 

Pesterzsébet, 2013 őszén. 

 Takaró Tamás 

 esperes-lelkipásztor 
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Túrmezei Erzsébet: Meddig 

 

Uram, tenéked sok a Pétered. 

Sokak a nagycsütörtök éjszakáid, 

S olyan kevés a csendes Jánosod, 

Aki nem ígér, nem fogadkozik, 

De elkísér egész a Golgotáig. 

 

Mert olyan könnyű azt kimondani 

Egy izzó percben: meghalok veled, 

De annyi minden visszahúzna még, 

Ha ránk borul a szörnyű éjszaka, 

Ha megérint a fagyos lehelet. 

 

Talán csak egy kisgyermek mosolya, 

Vagy a hitves könnyfátyolos szeme 

Susognak a szélben ringó habok, 

A halászbárka, otthonképe hív 

Ó, legalább búcsúzni kellene. 

 

Hamu alól az életösztön is felparázslik, 

Ó, ilyen hirtelen? 

Egy percre olyan szép lesz a világ 

Átölel minden színe, illata 

S már el is hangzott a ’Nem ismerem!’ 

 

Uram, tenéked sok a Pétered. 

Sokak a nagycsütörtök éjszakáid. 

Hadd lehessék én csendes Jánosod, 

Aki nem ígér, nem fogadkozik, 

De hű marad egész a Golgotáig. 

 

 

.A gyülekezet életéből 
 

Népmozgalmi adatok 

 

Eltemettük: 

Horváth Istvánné, Illyés Pál, Kátai-Herke 

Bernadette, Tóth Áronné, Huszárik Sándorné, 

Domokos Ernőné, Kovács Andorné, Pogány 

Jánosné, Szabó Albertné, Dózsa Istvánné 

Megkereszteltük: 

Lantos Dávid Gergely, Katona Dániel, Hinkel 

Nóri, Furkó Adrienn, Kántor Kristóf, Jóbi 

Vivien, Szalánczi Szofia Panka, Almási Éva 

Megeskettük: 

Garami Ákos és Kovács Gabriella Katalin, 

Kolossa Attila és Rácz Andrea Zsanett, ifj. 

Takaró Tamás és Martsa Anna, Mengozzi 

Alessandro és Brandenburg Júlia 

 

 

 
A menyasszony 

 

Az elmúlt hónapok gyülekezeti programjai: 

 

Június 24-28. Konferencia Révfülöpön, Takaró 

Tamás részvételével. 

Június 24-30. Kis ifi tábor, Velence. 

Július 1-5. Hittan tábor, Kisújszállás. 

Július 1-7. Mini ifi tábor, Balatonalmádi. 

Július 12-14. Anima Soni zenekari hétvége 

Rácalmáson. 

Július 23-27. Csillagpont tábor, Mezőtúr. 

Július 29-augusztus 1. Takaró Tamás 

Lelkészegyesületi gyűlésen vett részt 

Kassán. 

Július 29-augusztus 4. Nagy ifi, Balatonfűzfő. 

Augusztus 23. ifj. Takaró Tamás és Martsa 

Anna házasságának megáldása 

templomunkban. 
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Szeptember 14. Mengozzi Alessandro és 

Brandenburg Júlia házasságának 

megáldása templomunkban. 

Szeptember 15. Kiss László szolgálata 

gyülekezetünkben. 

Szeptember 21. Kátai Elek és Elekné, Margit 

néni házassági fogadalmának megerősíté-

se, egybekelésük 60. évfordulóján. 

 

 
 

Szeptember 22. Takaró Tamás a 

máramarosszigeti testvérgyülekezetünkben 

szolgál. 

Szeptember 22. Pesterzsébeti városvédők sétája, 

gyülekezetlátogatás. 

Szeptember 29. Kórus szolgálata 

gyülekezetünkben, presbiteri gyűlés. 

 

Az elkövetkezendő hónapok eseményei: 

 

Szeptember 29. Kórusunk szolgálata az itthoni 

istentiszteleten. 

Szeptember 29. Erzsébeti Esték. Vendégünk: 

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház 

igazgatója. 

Október 4-6. Kórusunk hétvégéje 

Kiskunlacházán. 

Október 6. Dr. Balla Péter szolgálata 

gyülekezetünkben. 

Október 20. Takaró Tamás esperes úr 

Rákoshegyen szolgál. 

Október 25-27. Az ifjúság csendes hétvégéje 

Mátraházán. 

Október 27. Erzsébeti Esték. Takaró Mihály 

irodalomtörténész. 

Október 28 - november 1. reformációi előkészítő 

hét a Mártírok úti gyülekezetben. 

Október 30. Takaró Tamás és a kórus szolgálata 

reformációi előkészítőn. 

November 3. Reformációi ünnepi istentisztelet 

és úrvacsoraosztás. Kórus szolgálat. 

November 8-10. Anima Soni zenekarunk 

hétvégéje Rácalmáson. 

November 17. Kórusunk újkori történetének 35. 

évfordulója alkalmából ünnepi koncert. 

November 22. Anima Soni koncert a Csili 

Művelődési Központban. 

November 24. Erzsébeti Esték. Vedégünk: Dr. 

Csókay András, Prima Primissima díjas 

idegsebész. 

November 25-30. Adventi előkészítő esték. 

December 8. Berta Zsolt szolgálata 

gyülekezetünkben. 

December 10. Fifa karácsony. 

December 15. Gyülekezetünk ifjúságának 

szolgálata az Albert Schweitzer Idősek 

Otthonában. 

December 15. Asszonykarácsony. 

December 17. Férfi karácsony. 

December 20. Ifi karácsony. 

December 21. Hittanos karácsony. 

December 22. Énekkarunk karácsonyi koncertje. 

December 25. Ünnepi istentisztelet és 

úrvacsoraosztás. Kórus szolgálat. 

December 26. Ünnepi istentisztelet és 

úrvacsoraosztás. 

December 31. Évzáró istentisztelet. 

 

Közlemény 

 

Az APEH értesítése szerint a Kapunyitás nevű 

közhasznú alapítványunk javára, 742.890 Ft 

támogatás érkezett – átutalásra még nem került – 

az 1%-os felajánlásokból. 

Hálás szívvel köszönjük minden adózó és 

adományozó Testvérünknek! 

az Alapítvány kuratóriuma  
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Diakóniai szolgálat idősek otthonában, 

kórházban 

 

Csendes Békés Otthon Idősek otthona. 

Brandenburgné Szabó Ildikó. 

Viktória Ház - Idősek Otthona. 

Brandenburgné Szabó Ildikó. 

Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai 

Betegek Otthona, Virág Benedek utca. 

Gulyás János és Papp Gábor. 

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet. 

Hinkel Ibolya, Gulyás János. 

 

Úrkút 

 

2013. június 17-23. között tölthetett el először 

hosszabb időt gyülekezetünk néhány tagja 

Úrkúton. Az egyhetes ottlét során a 

férfitestvérek sok külső, belső munka 

lehetőségével találkozhattak és sikerült nagyobb 

előrelépéseket is tenni egyházközségünk saját 

táborhelyének kialakításáért. A munkálatokat 

Brandenburg Sándor főgondnok úr irányította.  

 

 
reggeli 

A hét megvalósításához hozzátartozik az áram 

és a víz előzetes bevezetése, hiszen csak így 

valósulhatott meg a hosszabb ott tartózkodás. A 

segédkező testvérek létszáma napról napra 

változott. Legkevesebben hatan voltunk, de 

előfordult olyan nap is, mikor tizennyolcan 

tudtunk egyszerre dolgozni. Teendő rengeteg 

volt. A szokásos fűnyírás mellett elkezdődtek 

különböző belsőmunkálatok, (válaszfal felhúzás, 

vakolat leverés, gipszkarton lap felcsavarozás) 

valamint a használhatatlan épületek elbontása is. 

A főépületből kikerültek az ott raktározott 

bútorok a lebetonozott kuglipálya épületébe. A 

rendezettebb udvar képéhez hozzájárult a 

felhalmozódott törmelékhalmaz elszállíttatása és 

a farakások fészerbe helyezése. A sok fizikai 

munka mellett természetesen pihenésre is sor 

került. Minden reggelt rövid elcsendesedéssel és 

imádkozással kezdtünk. Sok jó hangulatú 

beszélgetésre is lehetőség nyílott a közös 

étkezéseket követő sziesztákon, amelyeken 

legtöbbször az úrkúti tervek, lehetőségek 

kerültek szóba. Ez a téma különleges motivációs 

erővel bírt.  

A sok munkának meg lett az eredménye, és 

sikerült pár nap alatt több nagyobb lépést 

tennünk saját táborhelyünk megvalósításáért. 

Hálásak vagyunk Mennyei Édesatyánknak, hogy 

a hét békességben és balesetmentesen telhetett 

el! 

Brandenburg Ádám 

 

 

Nyári táboraink 

 

Építkezz, de okosan! 

 

Nyári hittantáborunk mottója volt ez a mondat.  

Kisújszálláson nem első ízben voltunk és idén is 

szép hetet töltöttünk ott több, mint 30 hittanos 

gyermekünkkel. 

Wass Albert így ír:  
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„Olyannak építette a házat nagyapám, 

amilyennek illett... Erősnek, vastag falúnak, 

hogy bírja az időt, ami többször viharos, mint 

derűs, nekünk magyaroknak. Tágasnak, hogy 

bármekkora legyen a család, szeretet s béke 

között elférhessen benne. És egyszerűnek, mert 

az élet is egyszerű s nem hivalkodásra való.” 

Arról beszélgettünk a gyerekekkel, hogy hogyan 

lehet időtálló lelki házat építeni. A bolond és az 

okos építő példázatán keresztül beszéltünk arról, 

hogy az életünk alapja az Istenbe vetett hitünk. 

Az ajtó kapcsán arról beszéltünk, hogy Jézus az 

ajtó. Rajta keresztül mehetünk, léphetünk be 

Isten országába. Ha hisszük, hogy ő Isten fia, aki 

bűneinket magára vette, akkor megnyílik 

nekünk egy olyan láthatatlan ország, amelynek 

csodáit korábban még nem láthattuk. Az ablak is 

fontos része a háznak. A fényt hívatott 

közvetíteni, beereszteni. Nélküle sötétség volna. 

Így van ez a szívünkkel is. Isten igéje az ablak, 

mely megvilágítja szívünk rejtett, sötét zugait, 

és megmutatja, mi lakozik bennünk az ő 

világossága nélkül. Minél többet foglakozunk 

Isten igéjével, annál nagyobb fény árad a 

szívünkbe, és ezt meglátják azok is, akik 

körülöttünk, velünk élnek. 

Ilyen ablaknyitogatások ezek a nyári hetek, 

amikor a gyerekek összegyűlhetnek Isten igéje 

körül, és hallgathatják azt.  

 

 
a táborozók 

 

A kirándulás is fontos része volt hetünknek, 

mert minden évben bejárjuk azt a környéket, 

ahol táborozunk. Így voltunk idén Kenderesen a 

Horthy kastélyban és a tengerészeti kiállító 

teremben, Debrecenben a nagytemplomban, a 

református kollégiumban és az állatkertben is. 

Kisújszálláson is megnéztük a helyi néprajzi 

gyűjteményt, és a református gimnázium 

országos szinten is elismert biológia szertárát. 

Minden nap fürödtünk a csodálatosan felújított 

Kumánia Gyógy- és Strandfürdőben, ahol 

felüdülhettünk a meleg nyári napokon. 

Köszönjük gyülekezetünk hitoktatóinak, hogy 

minden évben, a tanítási év nehézségei után, 

örömmel és újult erővel szolgálnak a gyerekek 

között!  

Isten áldja őket! 

Sepsi Márta 

 

Mini Ifi tábor  

2013. Balatonalmádi 

 

„Emberi kapcsolataink". Ez volt a mini ifjúsági 

körünk idei táborának témája. Ezen belül szó 

volt a szerelemről, barátságról és a családon 

belüli kapcsolatokról is. Véleményem szerint 

tökéletes volt a témaválasztás, hiszen a Mini Ifi 

tele van serdülő fiatalokkal, akik alig várták, 

hogy útbaigazítást kapjanak az emberi 

érzelmekről és kapcsolatokról az Igén keresztül. 

A táborba ifi vezetőnk, Berkó Lajos és Martsa 

Miklós jöttek velünk illetve ők tartották 

felváltva a reggeli és esti áhítatokat. 

Július elsején indultunk el vonattal, hogy 

megkezdjük csendes hetünket Balatonalmádin. 

Lajos nyitotta meg a hetet egy esti áhítattal, ahol 

a kulcsszó az engedelmesség volt, és hogy, ne a 

saját elvárásaid szerint csináld a dolgaidat. 

Másnap Hős Csaba látogatott el hozzánk, hogy a 

szerelemről tartson nekünk előadást. A reggeli 

alkalomkor hallhattunk tőle egy bevezetőt, majd 

különféle kérdéseket tehettünk fel neki a témáról 

egy beszélgetés folyamán. Hogy ne érezze senki 
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se kellemetlenül magát, névtelenül is lehetett 

kérdéseket írni, így senki nem maradt kielégítő 

válaszok nélkül.  

Tekintettel arra, hogy ez elég tartalmas és nehéz 

téma volt szerdán nem tartottunk nagy előadást. 

Helyette ellátogattunk egy közeli településre, 

Nagyvázsonyba. Itt megismerkedtünk a helység 

történelmével és lovas kocsizás közben meg is 

mutatták nekünk ezt a barátságos kis falut. 

Csütörtökön ifj. Takaró Tamás beszélt nekünk a 

barátságról. Sok mindenkiben átértékelődött ez a 

szó, barátság. Olyan tanításokat hallottunk, 

amelyeknek fényében átértékeltük a társainkkal 

való viszonyainkat. Sokak arcán láttam a 

meglepettséget, mikor rájöttek, hogy egy-egy 

,,barát" igazából csak haver. De arra is 

rávilágított az alkalom, hogy az igaz barátságnál 

létezik egy erősebb kapcsolat, amit több szál köt 

össze, a lelki testvérség és ezt csak Jézuson 

keresztül kaphatjuk meg.  

 

 
a Miniifi Almádiban 

 

Utolsó nagy előadásunkat Gulyás János tartotta 

a családról és a családon belüli szerepekről. Fő 

mondandója az volt, hogy a kőszikla, az 

igazodási pont mindig Jézus és életünk 

legfontosabb támaszkodója Isten és csak 

második a család. 

A szombat esti morzsaszedegetésnél 

mindenkiben egyértelművé vált, hogy egy 

felejthetetlen és tartalmas hétnek lehettünk 

részesei. Az előadások mellett gyakran 

ellátogattunk a közeli strandhoz, esténként pedig 

csapatépítő játékokat játszottunk, hogy jobban 

megismerjük egymást. Vasárnap a helyi 

Istentiszteleten vettünk részt, és szolgáltunk is. 

Számomra a hétnek volt egy fő igéje, amely 

minden előadáson függetlenül az előadóktól 

elhangzott: ,, Nem jó az embernek egyedül." Lk. 

12:53. 

Kreisz Cecilia és Molnár Antónia 

  

Kis Ifi tábor  

2013. Velence  

 

Létszámban megfogyatkozva, de szívünkben 

annál nagyobb várakozással és örömmel 

indultunk el idén nyáron Kis Ifi táborunk 

helyszínére, a velencei Timóteus-házba.  

Mélabús őszies időjárás fogadott minket annak 

ellenére, hogy a nyár még csak első hónapja 

végéhez közeledett. Szállásunk a már jól 

megszokott balatonfűzfői táborhoz képest jóval 

szerényebb és kisebb volt, melyet kezdetben 

nehéz volt megszokni, azonban már az első nap 

után megérezhettük az egymáshoz való közelség 

élményét a kis térben. 

Közösségünk határon túli testvérekkel is 

gazdagodhatott a tábor alatt, egyikük Istennek 

hála már biztosan velünk lehet évközi 

alkalmainkon, hiszen Budapesten folytatja 

tanulmányait. 

Idei témánk, közösségünk választása, illetve 

kérése volt: az elköteleződés Krisztus mellett. 

Áhítataink és alkalmaink szállásunk közösségi 

helységében voltak megtartva, ahol a kis térnek 

köszönhetően egymáshoz teljes közelségben, 

igazi lelki családként kezdhettük meg napjainkat 

közös zenéléssel, imával. 

Esti evangelizációinkat ifj. Takaró Tamás 

tartotta, reggeli áhítatainkat pedig táborunk 

többi vezetője: Fehérné Takaró Réka, 

Brandenburg Zsófia és Fehér István. 

Hetünk során megértettük, hogy mindennek 

elrendelt ideje van az Úrtól: ahogy táborunknak, 

úgy személyes életünk minden egyes 

történésének egyaránt. 
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Előadásaink és az azt követő 

csoportbeszélgetések alatt, illetve közös és 

egyéni csendességeinkben építhettük egymást és 

építhetett minket hitben a mi Istenünk.  

Megerősítést kaphattunk abban is, hogy az 

útkeresők itt jó helyen járnak, elindultak a 

Krisztus mellett való elköteleződés felé, mely 

személyes döntésünk, és melyre felkészít minket 

az Úr… mindenkit a maga idejében és 

tempójában. 

 

 
A Kisifi 

 

Közösen csendesedhettünk el továbbá a kérdés 

felett, hogy kire, mire néz az életünk? Ki és mi 

felé köteleztük el magunkat? Hiszen akire 

nézünk, az néz vissza ránk. Hetünk során 

átélhettük annak az ígéretnek a valóságát, hogy 

„Akik az Úrra néznek, örömre derülnek.” 

Az elköteleződés és a megkötözöttség közötti 

különbségekről is beszélgettünk Zákeus 

történetének közös feldolgozását követően, mely 

arra buzdított minket, hogy akarjuk keresni és 

közelről megismerni Krisztust, hiszen fügefáról 

szemlélődő keresztényként soha nem fogunk 

tudni mellette elköteleződni. 

Megértettük, hogy a sírásnak és a fájdalomnak is 

elrendelt ideje van életünkben, és nem szabad 

hagyni, hogy belénk száradjanak a könnyeink. 

Jó volt átélni a valóságát annak, hogy 

Krisztussal, a kiszabott időben lehetséges a 

gyógyulás. 

Az utolsó előadás során, mintegy hazatéréshez 

való útravalóként kaphattunk motivációt arra, 

hogy hitünk mellé ragasszunk tudományt is: az 

elköteleződés elengedhetetlen kelléke a napi 

igeolvasás, az ige közelsége, a lelki 

testvéreinkkel való közösségvállalás. Hiszen 

amivel az ember sokat foglalkozik, az formálja 

őt. 

Táborunk végét, mondhatni már tradícióként, 

egyéni bibliatanulmányozással zártuk le, 

melynek alapigéjeként János 1:44-51. szolgált, 

Nátánael elhívásának története. 

Mint minden alkalommal, idén is átélhettük 

egyéni csendességeinkben ennek a feladatnak az 

áldásait. Jó megélni, hogy egy órára az egész 

tábor elcsendesedik, és látni, hogy egy fa 

árnyékában vagy egy csendes szobában akár, de 

egytől egyig mindenki az Úrra néz. 

Az idén ugyan kevesebben, a megszokottól 

eltérő helyszínen, de annál több áldással és 

békességgel telt el Kis Ifi táborunk hete, ahol a 

közös játékokon, kirándulásokon, meghitt 

hangulatú, spontán esti zenéléseken kívül az Úr 

előtti csendességekben, lelki beszélgetésekben 

és közös alkalmaink során formálódhatott, 

növekedhetett kis közösségünk. 

Csobán Nóra 

 

Nagy Ifi tábor 

2013. Balatonfűzfő  

 

„Az ő sebei árán gyógyulánk meg..” – olvasom 

jegyzetfüzetem elején az ézsaiási gondolatot, 

miközben az előadások vázlatainak 

újraolvasásával megpróbálom felidézni nyári 

emlékeimet. A Nagy Ifi immár sok éve 

hagyományosan megrendezett táborát idén 

Balatonfűzfőn tartottuk. ”Tartottuk” – írom 

többes szám első személyben, holott nem is 

vagyok e kör tagja… 

Érdekesen alakult a csapat összetétele. Magam, 

mint korábban az ifjak közt e nyári táborok 

alkalmával rendszeresen szolgáló „idősebb 

fiatal” vehettem részt, de a Kis Ifi és a Fifa-kör 

is képviseltette magát – reméljük ezzel nem 

gátolva a nagyobbik ifjúság lelki egységének 
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erősödését… Köszönjük, hogy itt lehettünk, 

talán nem is véletlen, hogy így alakult. 

Nagyszerű dolog, hogy gyülekezetünkben ennyi 

rétegcsoport működik és ez a hét bebizonyította, 

jó, ha e körök nem egymástól elszigetelődve 

léteznek, hanem adott esetben átjárhatóak és így 

újabb kapcsolatok, lelki kötődések is 

kialakulhatnak köztünk. 

Visszatérve a tábor témájának mottójára, ebben 

az évben az előadások és az esti evangelizáció a 

test és lélek kapcsolatáról, betegségeink okairól, 

a gyógyulás lehetőségeinek kereséséről szóltak. 

Hogyan látjuk önmagunkat, milyen az 

istenképünk? 

Meghívott vendégeink, mint e témák szakavatott 

előadói segítettek bennünket abban, hogy 

mindenki megtalálhassa a saját aktuális élet- és 

hitbeli helyzetére éppen érvényes választ. 

Előadóink Takaró Mihály karnagy úr, Dr. 

Szarka Miklós, Dr. Pálhegyi Ferenc, Mácsodi 

Ferenc és Dr. Csókay András voltak, az esti 

alkalmakat ifj. Takaró Tamás nagytiszteletű úr 

tartotta. 

Rendkívül tanulságos, amikor az ember egy 

héten át semmi mást nem csinál, csak okos 

embereket hallgat…. Számomra talán azok az 

alkalmak maradtak leginkább emlékezetesek, 

ahol arra kényszerültem, hogy megszokott 

gondolkodási, megközelítési sémáimból 

kimozduljak. Jóleső szellemi tevékenység 

beleilleszkedni egy másfajta nézőpontba és 

gondolkodni olyan kérdéseken, melyeken eddig 

talán soha./Milyennek látom Istent és vajon jól 

látom-e Őt? Mit vár/nem vár tőlem Isten? stb./ 

A lelki elmélyülés mellett persze jutott idő a 

strandolásra is, hiszen remek időt sikerült 

kifognunk. 

A tábor immár hagyományosnak tekinthető 

programja, amikor a táborlakók csoportokat 

alkotva vetélkednek és próbálják felülmúlni 

egymást kreativitásban, ötletben. Ez persze a 

zsűri számára is kihívás, hiszen megfelelő 

bibliaismeret híján nehéz lenne felismerni a 

tékozló fiú vagy Péter börtönből való 

szabadulásának történetét mindössze 

hangeffektekből, zajokból, melyeket egyébként 

csukott szemmel kell végighallgatni. 

 

 
énekes imádság 

 

A hét vége felé közeledve különleges nap volt a 

szombati. Talán nem én vagyok az egyedüli, aki 

nem járt még Úrkúton, hiszen ott eddig csak a 

férfiak, fiúk számára adódott munkalehetőség. 

És bár először többen fájlaltuk, hogy ezen a 

forró délutánon nem a Balatont választottuk, 

utólag mégis hálásak voltunk azért, hogy 

láthattuk ezt a helyet és hallhattunk a 

nagyszabású tervekről, álmaink 

megvalósulásának lehetőségeiről. 

A szombat este a szokásos morzsaszedegetéssel 

zárult, bár a faluban párhuzamosan zajló 

gombócfesztivál utcabáljának beszűrődő zenéje 

némiképp megnehezítette az elcsendesedést..:) 

E néhány pillanatkép - teljesség igénye nélküli - 

felvillantása után végezetül következzenek a 

hála szavai. Hálásak vagyunk Istennek az 

elkészített lehetőségért, hogy biztosította 

számunkra e tábor helyszínét és anyagi hátterét, 

a szép időt. Köszönjük mindazokat, akik 

bármilyen formában szolgálatot vállaltak 

közöttünk, imádkoztak az alkalmakért. Jó volt 

átélni, megtapasztalni – ismét – Isten 

közösségben elnyerhető áldásait. 

Soli Deo Gloria! 

 

Kovács Bernadette 
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Csillagpont 2013. 

 

A nyár legmelegebb hetében, július 23-27. 

között került megrendezésre az idén 10 éves, 

jubileumi Csillagpont Református Ifjúsági 

Találkozó. Ez az egyetlen olyan fesztivál, amit a 

támogató cégek mellett önkéntesek segítségével 

szerveznek. Kétévente kerül megrendezésre, az 

első Csillagpont 2003-ban volt. Idén is több ezer 

résztvevője volt a fesztiválnak, és több, mint 900 

önkéntes segítette a fesztivál megvalósulását. 

Rengeteg munka volt az előkészületekben, a 

szervezésben és a lebonyolításban is. 

Gyülekezetünkből is többen vállaltak önkéntes 

szolgálatot (szervezés/regisztráció: Dávid 

Zsuzsi, Horváth Zsuzsa; kiscsoport vezető angol 

nyelven: Margitay Adél; CsP Bandben ének: 

Takaró Márta, ifj. Takaró Mihály, Papp Angéla; 

igei szolgálat: ifj. Takaró Tamás; előadás: 

Takaró Mihály; koncert: Anima Soni). 

A Csillagpont helyszíne évente változik. Idén a 

Mezőtúri Főiskola adott otthont a 

rendezvénynek: a főiskola épülete, termei a 

kisebb előadásokat, interaktív kiállításokat tették 

lehetővé, a kollégium pedig szállást biztosított a 

résztvevőknek. A főiskola hatalmas udvara is 

számos lehetőségnek adott helyet. Voltak 

beszélgetős sátrak, teaház, kávézó, fagyizó, 

elsősegély-sátor, gyereksarok (rengetegen 

nagycsaláddal, gyerekekkel, kicsi babával 

érkeztek a fesztiválra), sportlehetőségek, és még 

sok más dolog. A fesztivál egyben ökotábor is 

volt, hiszen kiemelten kell ügyelnünk a 

környezet védelmére, ennek érdekében pl. 

szelektíven kellett gyűjteni a hulladékot. 

A fesztivál idei témája az Identitás, mottója ez 

volt: ,,Legyél, aki vagy!". Lelkészek, neves 

előadók, ismert közéleti személyiségek, írók, 

zenei és lelki programok járták körül különböző 

aspektusokból ezt az örökké aktuális és egyre 

inkább fontossá váló, szinte kimeríthetetlen 

témát (a CsP programfüzete 120 oldalas volt). 

Napestig lehetne mesélni a nagyszerű és értékes 

programokról, ezért megpróbálok néhány 

fontosabb pont megemlítésével egy kis 

betekintést adni ebbe a nagyon összetett, sokrétű 

rendezvénybe. 

 

 
Próba a zeneiskolában 

 

A nyitó istentiszteletet Thoma László (a 

gazdagréti református gyülekezet fiatal 

lelkipásztora) tartotta. Remek ráhangolódás volt 

a hét témájára. Arról beszélt, hogy itt vagyunk, 

jelen vagyunk, de jövünk valamerről és tartunk 

valamerre. Az Isten az örök szeretet, ez minden 

tudást és tapasztalatot megelőző tény, s 

nincsenek feltételei. Azért kell ezzel törődnünk, 

mert múlandó emberként ez az egyedüli 

esélyünk megragadni az örök szeretetet! Ifj. 

Takaró Tamás vezetésével az Apostoli hitvallást 

mondta el egy személyként a fiatal résztvevő 

tábor. 

A délelőtti főelőadásokon ifj. Csomós József 

beszélt az emberről, az életről, a megtérésről, s 

hogy mindehhez hogyan kapcsolódik az Élet 

Ura és a Biblia. ,,A világos szerepek mellé 

sokszor társul sok kétség, ebben egyedül az 

Isten szava hozhat fényt és világosságot". A 

válaszok kereséséhez kérdések hangzottak el 

önmagunkról, Istenről és e kettő minőségi 

kapcsolatáról, a Krisztussal való nagy találkozás 

reményében. 

A délelőtti előadások után csoportos 

beszélgetések voltak, melyek magyar és angol 

nyelven is zajlottak (kb. 160 külföldi ajkú vett 

részt a táborban). 

Az esti áhítatokat Horváth Levente 

(Kolozsváron élő református lelkipásztor, aki 
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többek között volt vallástanár, a Genézius 

Társaság szervezője, jelenleg a Református 

Mentő Misszió és a Bonus Pásztor Alapítvány 

szenvedélybeteg- és alkoholfüggők missziójának 

a vezetője, az erdélyi református misszió aktív 

résztvevője) tartotta, identitásunk kapcsán 

előtérbe helyezve az alapvető lelki 

szükségletünket: hogy elfogadjanak és 

szeressenek minket úgy, ahogy vagyunk. S csak 

ezután fogunk tudni megváltozni, Isten 

szeretetének hatására, Jézus képére.  

Az egyéb előadásokon sok szó esett a hívő, 

keresztény identitásról, nemzeti hovatartozásról, 

kultúráról, a nemek szerepéről, önértékelésről, 

szerelemről, családtervezésről is.  

Gyülekezetünk irodalomtörténésze és 

kóruskarnagya, Takaró Mihály ,,Identitás és 

kultúra - lehetséges megmentőink" címmel 

tartott értékes, szívhez szóló előadást. Mit jelent 

magyarnak lenni, magyar identitásunknak 

mennyire része a kultúránk, történelmünk, 

zenénk, nyelvünk. ,,Menj el bátran külföldre, 

láss világot, de térj haza!". 

Kultúránk és zenei hagyományaink őrzését 

szolgálandó, esténként néptánc-tanítás is volt a 

fesztiválon. Rengeteg fiatal táncolt együtt.  

A fesztivál hivatalos zenekara a Csillagpont 

Band volt, akik minden reggeli és esti alkalom 

előtt a nagyszínpadon zenéltek és énekeltek 

ismert ifjúsági énekeket, igényesen 

áthangszerelve. Tagjai 3 zenekar - a Deésis, a 

Sófár és az Anima Soni - vállalkozó kedvű 

zenészeiből álltak össze szolgálni. A fesztiválra 

január óta készültünk kb. 40 dalból álló 

repertoárral, a próbáknak a Gazdagréti 

Református Gyülekezeti Központ adott helyet. 

Mezőtúrra 2 nappal hamarabb mentünk le, és a 

helyi zeneiskolában még egy zenekari hétvége 

keretein belül intenzíven próbáltunk. Nagyszerű 

csapat jött össze, jól tudtunk együtt dolgozni, 

zenélni, és örömmel töltött el minket ez a 

szolgálat! 

Könnyűzenei koncertek (Szabó Balázs Band, 

Folkfree, Kiscsillag, stb.) is helyet kaptak a 

színes programban. Mégis alapvetően a 

keresztény, dicsőítő zenekarok (Deésis, Korál-

sziget, Sófár, stb.) kaptak nagyobb hangsúlyt a 

Csillagponton. Az Anima Soni július 24-én 

reggel a (fedett, sátorszerű) Dicsőítő színpadon 

tartott egy zenés áhítatot, melyen ifj. Takaró 

Tamás olvasta fel az aznapra rendelt igét, majd a 

zenekar eljátszott 5-6, a reggeli ébredéshez illő 

számot, a közönséget is megénekeltetve. Ez jó 

alkalom volt invitálni őket az este 8 órától 

kezdődő Anima Soni koncertre, amely szintén 

ezen a színpadon kapott helyet. Maga a Dicsőítő 

színpad kb. 100-150 ember befogadására volt 

alkalmas, a padokon zsúfolva ültek az emberek, 

ez nagy létszámú hallgatóságot jelentett, melyért 

nagyon hálásak vagyunk, hiszen nagy 

lehetőséget jelentett ennyi fiatalnak átadnunk 

azt, amit küldetésünknek tűztünk ki, nevezetesen 

a fiatalokhoz is közel hozni, lendületesebb 

stílusú zenénk által hirdetni Isten hatalmát és 

szeretetét. A koncert igen jól sikerült, a 

közönség lelkes volt és ehhez az is hozzájárult, 

hogy gyülekezetünkből is sokan leutaztak erre a 

napra szurkolni nekünk.  

A szombati záró istentiszteleten Bella Péter 

prédikált többek között arról, hogy Isten mindig 

jól tudja, mi lesz velünk. Az igehirdetést 

követően a fesztivál minden tagja egyszerre vett 

úrvacsorát a nagyszínpad előtti mezőn 

sorakozva. Csodálatos élmény volt ezt látni és 

átélni. A hagyományos úrvacsorai énekek 

helyett a CsP Band előadásában szólalt meg Az 

Isten Bárányára letészem bűnöm én kezdetű 

ének. A záró istentiszteletről az MTV felvételt 

készített és leadta vasárnap nappali 

műsoridejében.  

Áldott, emlékezetes hét volt ez a résztvevő 

református fiatalok életében, és olyan lelki 

élményekkel, emlékekkel gazdagodtunk, amely 

épülésünkre szolgál és segít önmagunk lenni – 

Istenben.  

 

Papp Angéla 
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Dalzáporos hétvége 

Hatékony és igen jó hangulatú hétvégét 

töltöttünk együtt az Anima Soni zenekarral, a 

már jól bevált „Anima Hétvége” helyszínén: 

Rácalmáson. Pszilosz Tamás Testvérünk szülei 

jóvoltából immáron 4. alkalommal - idén - 2013. 

július 12-én vette kezdetét a forgatag: 

Imádságokkal, csendességekkel, tartalmas 

beszélgetésekkel, kreatív szövegírással és 

nagyon sok zenével tűzdelve töltöttük el ezt a 

néhány napot. 

 

 
Anima Soni 

 

Isten kegyelméből három zeneszám 

komponálására kerülhetett sor az együtt töltött 

idő során. Többek között a Szabadság-örvény 

című igen dinamikus monumentális alkotásra, 

mely az önmagát mindenki fölé helyező, egoista 

„individuum” magára szegezett szemét 

igyekszik magasabb dimenzióba a transzcendens 

felé, Istenre emelni. A 21. századi ember egyik 

legnagyobb betegsége az önzés és az önszeretet. 

A legtöbb hibát annak nyomán követjük el, hogy 

magunk felett nem ismerünk el más urat, s így 

rendkívül sok rossz döntést hozunk meg életünk 

során. A dal is egy ilyen gondolkodású 

személyről szól, aki azonban megtér és megérti, 

hogy csak akkor képes jó döntéseket hozni, és 

úgy lehet teljes az élete, ha Krisztust maga fölé 

helyezve engedi, hogy a Szentlélek megújítsa és 

átformálja.  

A másik számunk is saját szerzemény, mely 

hasonló posztmodernitást érintő problémát 

boncolgat: A virtuális terek túlzott 

használatának kártékony hatásait és 

következményeit veszi górcső alá.  

A harmadik dal életre hívásában újra egyik 

magyar költőnk segítségét vettük igénybe: 

Áprily Lajos Bartimeusát zenésítettük meg. A 

vers a jól ismert bibliai történet parafrázisa, 

melyben a költő nem magát a gyógyulást tartja a 

legnagyobb csodának, hanem a Jézussal való 

találkozást. Áprily megértette, hogy a 

legnagyobb ajándék nem matériában, vagy 

csodás gyógyulásokban-eseményekben van, 

hanem magában a Megváltó személyében: a 

legnagyobb ajándék maga Jézus. 

Zenekarunk lelkesen készül a november 22-i 

koncertre, melyen - többek között - a három új 

dalból kettő bemutatásra kerül. Várunk 

mindenkit szeretettel! 

Takaró Szulamit 

 

 

Kitekintő 

 

Évfordulók szeptember 15-december 154. 

 

1913. szeptember 15. 100 éve  

Meghalt Vámbéry Ármin, nemzetközi hírű 

magyar utazó, keletkutató. 

 

1883. szeptember 21. 130 éve 

Megtartották Madách Imre: "Az ember 

tragédiája" c. művének ősbemutatóját a Nemzeti 

Színházban. 

1863. szeptember 22. 150 éve 

Megszületett Herczeg Ferenc író, újságíró. 

    

1533. szeptember 27. 480 éve    

Megszületett Báthory István erdélyi fejedelem, 

Lengyelország királya. 
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1848. szeptember 29. 165 éve    

A magyar honvédsereg Pákozdnál megállította 

Josip Jellacic császári altábornagy, horvát bán 

csapatait. 

 

1953. október 16. 60 éve    

Meghalt Nyirő József erdélyi magyar író. 

 

 
Nyírő József 

 

1613. október 23. 400 éve 

Bethlen Gábort választotta Erdély fejedelmévé a 

kolozsvári országgyűlés. 

    

1938. november 2. 75 éve    

Az első bécsi döntés alapján Magyarország 

visszakapta Szlovákia és Kárpát-Ukrajna déli 

övezetét. 

 

1483. november 10. 530 éve 

Eislebenben megszületett Luther Márton német 

teológus, a reformáció elindítója.  

    

1938. november 11. 75 éve 

Az első bécsi döntés értelmében Kassát 

visszacsatolták a Magyar Királysághoz. 

1773. november 17. 240 éve 

Megszületett Csokonai Vitéz Mihály költő 

(Dorottya, Lilla érzékeny dalok). 

    

1883. november 26. 130 éve 

Szekszárdon megszületett Babits Mihály költő, 

író, irodalomtörténész, műfordító . 

    

 

 

 

„Az pedig az örök élet, hogy 

megismerjenek téged” 

(János 17:3.) 
 

Pesterzsébet, 2013. március 29. 

Takaró Tamás, esperes 

 

 NAGYPÉNTEK 

 

Alapige: János 19; 28-30 

„Ezután tudván Jézus, hogy immár minden 

elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, monda: 

Szomjúhozom.  

Vala pedig ott egy eczettel teli edény. Azok azért 

szivacsot töltvén meg eczettel, és izsópra tévén 

azt, oda vivék az ő szájához. Mikor azért elvette 

Jézus az eczetet, monda: Elvégeztetett! És 

lehajtván fejét, kibocsátá lelkét.” 

Kedves Testvérek! Jézus szavai a Golgota 

keresztjén, volt az elmúlt heti, bűnbánati hét 

estéin elhangzott sorozat gyűjtő címe. És 

igyekeztünk estéről estére Jézusnak egy-egy 

mondatát együtt végiggondolni. Mit is üzent, 

mit is mondott onnan a keresztről azzal 

Jézus. Úgy gondolom, hogy akik ezt a sorozatot 

bűnbánati előkészületként végigcsinálták, 

azoknak teljesebb, gazdagabb és boldogabb 

húsvétjuk lesz. Ma este erről az egy szóról fog 

hangzani Isten igéje, annak a kifejtése és 

bizonyságtétele: „Elvégeztem.”  
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Az üdvtörténet, a megváltás, a Krisztus 

esemény, amiről tulajdonképpen az egész 

Biblia szól, a Golgota keresztjén csúcsosodik 

ki. Jézusnak minden egyes szava, mondata, amit 

a kereszten elmondott egy-egy győzelem volt. 

Nincs olyan mondat, nincs olyan szó ezen a 

kereszten, bár látszólag Jézus tehetetlen, hiszen 

ki van szegezve, levert, fájdalmak közt van, 

haldoklik, mégis az a csodálatos, hogy minden 

szó, minden mondat egy-egy új és újabb 

győzelem a Sátán felett.  

Mit is csinál Jézus, ami itt csúcsosodik ki? A 

Sátán a bűnnel elzárta az utat az embertől 

Istenig. Jézus azért jön, hogy megnyissa az 

utat minden ember számára Isten országa, 

Isten szíve felé. Erre egyetlen egy ember nem 

képes magától. Nem lehet eljutni Istenhez. Nincs 

magán út. De ehhez, hogy ezt az utat megnyissa 

Jézus, le kell győznie a Golgotán a Sátánt, aki 

blokkolja az utat, és a bűnt, amivel blokkolja az 

utat mindenki előtt, hogy Istenig eljusson. Ez a 

szó, amit itt végül Jézus kimond, hogy 

elvégeztetett, ami precízen úgy szól, hogy 

elvégeztem, ez tulajdonképpen összegezése 

Jézus egész földi útjának, annak a nagy 

tervnek, annak a nagy feladatnak, amiért jön. Ez 

a szó értelmezi, és meg is magyarázza az 

egész golgotai kereszt titkát.  

Érdekes, hogy amikor Jézus ezt kimondja, 

nyilván mint az utolsó, vagy utolsó előtti 

szavaként teljesen kimerülten haldokolva, 

mintegy kileheli már csak ezt a szót, nagyon 

kevesen hallják. De hallja a Sátán, és meghallja 

a menny. És a mennyben abban a pillanatban 

egy örömünnep kezdődik, ami mind máig tart. 

Elvégeztem.  

Nézzük ennek a csodálatos, különös, egyetlen 

szavas igének, imádságnak, nagypénteki szónak 

nekünk való üzeneteit! Mit jelent ez a szó, hogy 

elvégeztetett? Elvégeztem? Mindenekelőtt ez 

egy jelentés. Ez egy győzelmi jelentés. Jézus 

jelenti az Atyának: Atyám, elvégeztem. Így 

elvégeztetett. Olyan csodálatos, 

féltékenységmentes szeretetkapcsolat van a 

Szentháromság Isten személyei között, hogy 

Jézus fontosnak tartotta, hogy most jelentse az 

Atyának, hogy mindent hiánytalanul, 

maradéktalanul elvégeztem, amit Isten örök 

tanácsvégzésében e világ megalapítása előtt 

megbeszéltünk, azt íme elvégeztem.  

Amit rábíztunk a prófétákra, hogy mondják, 

amit az emberek hallottak évszázadokon át 

rólam, meg rólad Atyám, meg arról, hogy miért 

jövök, hogy mi lenne velem nélkülünk, jelentem 

maradéktalanul elvégeztem. Jézusban teljesedik 

be a Biblia ószövetségi részének minden 

próféciája. És Jézus jelenti az Atyának: amit 

megírattatunk, amit az emberek 

meghallottak, Atyám, íme elvégeztem, 

megtettem. 

Kedves testvérek! Én soha nem figyeltem még 

fel erre, hogy ebben a három igeversben, amit 

felolvastam, kétszer elhangzik az, hogy 

elvégeztetett. Mindig csak erre az utolsóra 

figyeltem, hogy elvégezetett. Pedig ott van már 

a 28. versben is, olvastam. Jézus tudván, hogy 

minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék 

(micsoda?) az írás, vagyis mindaz, amit róla 

írtak, most beteljesedett és így elvégeztetett. Ez 

az első elvégeztetett szava Jézusnak ott a 

kereszten. És egyértelműen a róla szóló bibliai 

igékre vonatkozik. Azt mindet elvégeztem, 

amit az igék megírtak rólam. Elvégeztem.  

Testvérek! Jézus igék beteljesedése közben hal 

meg. Azt is mondhatnám, hogy igéknek engedve 

hal meg. Prófétai igéket betöltve hal meg. Nem 

emberi önkénynek van alárendelve, hanem az 

igének. És végig az igékben marad. Ezért 

minden úgy történik vele, ahogy meg van írva. 

Bevégeztem, Uram! Jelenti az Atyának, amit 

megírattatunk, mindent maradéktalanul 

betöltöttem, elvégeztem. A győzelem szava ez. 

Egyetlen ige nem esett le a földre, hogy ne 

valósult volna meg. Ilyen Istenünk van!  

Testvérek, ez azóta is így működik. Isten 

szájából minden ige, amelyik elérkezik, nem a 

földre hull, minden ige megvalósul. Bátran 

higgy az igékben, amiket kapsz. Hűséges az 
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Isten hozzád. Azt jelenti továbbá ez a szó, 

hogy elvégeztetett, hogy végrehajtottam 

Atyám, mostantól kezdve rajtam nem múlik 

senkinek az üdvössége. Elvégeztem a 

bűnbocsánatot, lehetővé tettem mindenkinek 

hogy az üdvösségre jusson. Énrajtam Atyám 

nem múlik többé senkinek az üdvössége. Nincs 

ember, aki énrám mutogathatna, hogy nem 

segített az Isten, hogy nem noszogatott, hogy 

nem támogatott, hogy nem vezetett. Énrajtam 

egyetlen ember üdvössége nem múlik, mindent 

elvégeztem, végrehajtottam. Szabad az út a 

szívedig Atyám, minden ember számára! 

Kinyitottam.  

Minden vallásos áldozat azt a lehetetlent 

próbálta mégis lehetségesíteni, hogy az utat 

megnyissa Istenig. De a templom kárpitja csak 

nagypénteken hasadt meg, egészen a földig. És 

amit Jézus ígér, valósággá lesz: Én vagyok az út, 

és nincs más út rajtam kívül. Atyám, minden 

ember üdvösségéért mindent megtettem. Rajtam 

senkinek az örök élete nem múlik, mostantól 

fogva.  

Jézus áldozatával ekkor sikerült igazán ezt az 

utat megnyitni. Azt jelenti ez, hogy azóta, a bűn 

helye nem az ember szívében van, hanem a 

Golgota keresztje alatt, mert Jézus úgy nyitotta 

meg az utat, hogy a bűnt, ami elzárta az utat, 

levette és magára vette. Mostantól kezdve a 

bűn helye a kereszt alatt van, a szívünkben 

Isten beszédének van helye. A bűn helye a 

kereszt alatt van, mert ez jelöltetett ki a bűn 

helyéül, nem a szívünk. A kereszt az egyetlen 

hely, ahol minden bűn megerőtlenedik. Bennünk 

minden bűn tovább erősödik minden nappal. A 

bűn helye nem bennünk van nagypéntek óta, 

hanem a kereszt alatt. Csak az erőtlenedik meg, 

és csak attól lesz szabad az ember, amit a kereszt 

alá visz, mert ott van a bűn helye. És amit 

megőriz, az erősödik benne. Elvégeztem. Azóta 

a bűn lerakás helye a kereszt.  

És ma, amikor hívunk majd bennőtöket az 

úrasztalához, arra úgy nézzetek, mint a 

keresztre, ahol le lehet tenni, oda, ahol a bűn 

helye van. Az egyetlen hely ahol elveszti a 

hatalmát felettünk. Az egyetlen hely, ahol 

szabaddá lehetünk bármelyiktől, az a kereszt.  

Jézus bevégzi és lezárja az ószövetségi 

áldozatokat. Minden évben ment a főpap és 

áldozott, és mentek a főpapok és vitték az 

áldozatok sorát. Különös módon, mert Jézus 

úgy végezte el, hogy ő lett az áldozati bárány 

is, meg az áldozó főpap is egyszerre. És ez azt 

jelenti, hogy mostantól kezdve Jézuson senkinek 

az üdvössége nem múlik. Bemutatta az 

áldozatot, a tökéletest mindenkiért. Örömmel 

hirdettem nagypénteken, érted is. A 

bűnbocsánatod és az örök életed nem függ 

már Jézustól, már csak rajtad múlik. Hogy 

amit Jézus tett érted, azt elfogadod-e. Kell-e 

neked, vagy nem.  

Ez a szó, hogy elvégeztem, azt jelenti továbbá, 

hogy: Atyám, kiengeszteltem a szívedet. Mi 

fájt az Atyának, miért haragudott az Atya? 

Hiszen látjuk a Golgota keresztjén, hogy 

elfordul Jézustól. Hogy magára hagyja. Miért 

kellett kiengesztelni? És miért mondhatja Jézus 

ezzel a szóval, hogy kiengeszteltelek Atyám? 

Istennek az fájt, hogy ajtót nyitottunk a 

Sátánnak, a bűnnek és a halálnak, amikor 

fellázadtunk ellene, és elfordultunk tőle. Jézus 

úgy engesztelte ki az Atyát, hogy a bűnt testében 

a keresztre vitte. Így a bűn vitte keresztre Jézust. 

De ezzel együtt Jézus a bűnt odaszegezte a 

keresztre. Egyetlen fán függött a bűn és a 

megsemmisítője. A bűn megölte Krisztust. De 

Krisztus halálában megsemmisítette a bűnt.  

Halál hol a te fullánkod? Jézus kiáltása győztes 

kiáltás, és a Sátánnak is hallania kell. Bár még a 

kereszten is mardossa Jézus sarkát, mégis Jézus 

győz. Atyám, kiengeszteltem a szívedet. 

Aztán azt jelenti ez a szó, hogy elvégeztem, 

hogy megfizettem a vámot. Jézus kifizette 

minden ember tartozását, a vámot. Értünk hozza 

az Atya emlékezetébe Jézus, ott a kereszten. 

Atyám! Ahogy egy országból a másik országba 

menve vámot kell fizetni, annak, aki oda be akar 

vinni valamit. Ebből a földi országból a te 



15 

országodba senki nem tudja megfizetni a vámot. 

De én kifizettem. Mert nekünk nincs vámfizető 

eszközünk, pénzünk. A bűn zsoldja a halál. Ez a 

vám. Senki nem tudja kifizetni. Mindenki 

elveszne. Atyám én kifizettem a vámot. 

Úgyhogy, ha jönnek az enyémek, engedd be 

őket. Egy sem tartozik. Maradéktalanul, 

hiánytalanul megfizettem. 

És az utolsó, amit ez a szó jelent, amiről még ma 

szólok, elvégeztem Atyám, azt jelenti, 

mindeközben végig a tied voltam és 

mindvégig az maradtam. Milyen nehéz 

lehetett! Atyám! Miközben mindezt 

végigcsináltam, mindvégig a tiéd voltam és 

mindvégig a tiéd maradtam. Elvégeztem. 

Megerősítette az eget ez a vallomás. Várták a 

hírt a mennyben. Elvégeztem. Megrengette a 

poklot. A végérvényes vég elközelgetett. 

Elvégeztem. Vigasztalja azóta a földet: 

érdemes hinni, bízni Jézus Krisztusban.  

Ez a szó, hogy elvégeztem, megörvendeztette 

az Atyát. Jézus azt mondta neki a főpapi 

imájában: „Atyám, megdicsőítettem a te nevedet 

az emberek előtt.” Ez a szó, megdicsőítette a 

fiút, hiszen azt kérte Jézus: „Te is dicsőítsd meg 

az én nevemet Uram, az emberek előtt.” Ez a 

szó közvetíti a Szentlelket, és minden 

választottnak örök szövetséget biztosít. Végig 

a tiéd voltam Atyám, az utolsó szívdobbanásig. 

És az is maradtam. És úgy végeztem el és most 

átadom az én lelkemet neked. A te kezedbe 

teszem az én lelkemet. És lehajtván fejét, 

kilehelte lelkét.  

Gyertek, köszönjük meg mindazt, amit nekünk 

hozott, amikor kimondta: „Elvégeztetett!” 

Ámen! 
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