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10. évf. 3. szám 

 

 

Kedves Testvérek! 

 

Őszi Hírmondónk beköszöntőjében az 

Erzsébeti Esték kulturális rendezvény- 

sorozatunk fontosságára szeretném felhívni 

olvasóink figyelmét. 

Küldetésünknek érezzük - a mindennél 

fontosabb igei szolgálatok mellett - a silány 

álkultúrákkal szemben a szellemi-lelki, 

tudományos és kulturális valódi értékek 

felmutatását és közvetítését! 

A hosszú évek óta tartó sorozatunk tervezett 

őszi programjainak címe: 

 

„Látszat és valóság.” 

 

Dr. Bogár László közgazdász professzor, Dr. 

Raffay Ernő történész, Takaró Mihály 

irodalomtörténész lesznek szeptember-október 

és november hónap utolsó vasárnap estéi 

előadói. A sorozatot nagyszerű kórusunk 

karácsonyi koncertje zárja decemberben. 

Ide kapcsolódik őszi evangélizációnk tervezett 

sorozata, melyet szeretném én tartani ezzel a 

címmel: „Mennyit látunk a valóságból?” 

Advent első vasárnapjára, a karácsonyi 

ünnepekre ezzel készülünk majd. 

Az Erzsébeti Esték témáiról és az 

evangélizációról is bővebb híradással leszünk 

elérhetőségeinken (templomi istentisztelet 

hirdetője, honlapunk, plakát, szórólap és 

gyülekezeti lapunk útján) keresztül. Kérjük, 

kövessék figyelemmel alkalmainkat, 

rendezvényeinket.  

Várva a személyes találkozást köszöntöm 

testvéreinket szeretettel! 

 

Budapest, 2014. szeptember hava 

 

 Takaró Tamás 

 esperes-lelkipásztor 
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A gyülekezet életéből 
 

Népmozgalmi adatok 

 

Eltemettük: 

Horváth László, Kovács Józsefné, Sáray 

Bertalan, Sáray Bertalanné, Gaál Bálint, 

Zagyva Imréné, Ivanov István, Szabó Gyula, 

Tóth Ferenc, Seres Bálintné testvéreinket. 

 

Megkereszteltük: 

Matusz Dávid, Papp Hunor András, Sarkadi 

Andor, Nagy Ramóna Nikol, Bősze Zoé, 

Pordán Zalán testvéreinket. 

 

Megeskettük: 

Buday László és Szloboda Ágnes, 

Brandenburg Ádám és Horváth Tünde, Müller 

Péter és Varga Edina testvéreinket. 

 

 
Ádám és Tünde 

 

 

Az elmúlt hónapok gyülekezeti 

programjai: 

 

Hittantábor: június 30-július 4. Kisújszállás. 

Mini ifi tábor: július 14-20. Balatonalmádi. 

Kis ifi tábor: június 30-július 6. Szilvásvárad. 

Nagy ifi konferenciája: július 28-augusztus 3. 

Balatonfűzfő. 

 

Augusztus 23. Brandenburg Ádám és Horváth 

Tünde esküvője. 

Szeptember 6. Anima Soni koncert a Bakáts 

téren. 

Szeptember 13. Karbantartó nap 

gyülekezetünkben. 

Szeptember 14. Gyülekezetünk lelkipásztora és 

a kórusunk szolgálata a Törökbálinti 

Református Egyházközségben. 

Szeptember 14. Kiss László lelkipásztor úr 

szolgálata gyülekezetünkben. 

Szeptember 19-21. Ifjúságunk csendes 

hétvégéje Mátraházán. 

 

 

Az elkövetkező hónapok gyülekezeti 

eseményei: 

 

Szeptember 28. Egyházmegyei  szószékcserés  

diakóniai vasárnap. Gyülekezetünkben 

Péterffy Gyögy Soroksár-újtelepi 

lelkipásztor, Takaró Tamás Kispest Wekerle 

telepen, prédikál. 

Szeptember 28. Erzsébeti Esték. Dr. Bogár 

László előadása. 

Október 21. Anima Soni zenekarunk szolgálata 

Mezőtúron. 

Október 26. Erzsébeti Esték. Dr. Raffay Ernő 

előadása. 

Október 27-31. Reformációi előkészítő sorozat, 

a kerület protestáns gyülekezetei 

részvételével templomunkban. 

November 2. Reformációi és újbori 

úrvacsorával egybekötött ünnepi 

istentisztelet. 

November 7-9. Anima Soni zenekarunk 

hétvégéje Rácalmáson. 

November 21. Anima Soni lemezbemutató 

koncert a Csiliben. 

November 24-28. Adventi evangélizációs 

sorozat templomunkban, a gyülekezet 

lelkipásztorának szolgálatával. 
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November 30. Erzsébeti Esték. Takaró Mihály 

előadása. 

December 1. Anima Soni koncert a Lónyay 

Utcai Református Gimnáziumban. 

December 1-5 gyülekezetünk lelkipásztorának 

adventi előkészítő sorozata Karcagon. 

 

 

Közlemények 

 

Kedves Konfirmált Fiatalok! 

 

Az idei évben is szeretnénk megszólítani 

Benneteket. Gyülekezetünkben 7. éve 

működik a kis ifjúsági kórus, ahol örömmel, 

szeretettel igyekszünk Isten dicsőségére, 

magunk és mások lelki épülésére szolgálni. 

Ebbe a kis közösségbe hívunk és várunk 

Titeket is. Próbáinkat vasárnap az 

istentisztelet után tartjuk párhuzamosan a 

nagy kórussal. 

 

 
A kiskórus 

 

 

Gyülekezetünknek szép zenei-énekes múltja, 

jelene van, és Isten kegyelméből jövője is. Ha 

kaptál erre tálentumot, ne késlekedj 

kamatoztatni. Legyen közös hitvallásunk: 

"Tenéked éneklek, mert Isten az én váram: Ő 

az én kegyelmes Istenem." 

 

Temesvári Mónika 

 

 

 

A gyülekezet tagjai mesélik… 
 

„Mester, jó nekünk itt lennünk…! 

(Lukács 9:33.) 
Az idei kisújszállási gyerektáborunk nyitó 

alkalmának témája volt Krisztus 

megdicsőülésének története. Így érezzük 

minden évben magunkat a táborainkban. Jó 

nekünk (gyerekeknek, felnőtteknek) felmenni 

Jézussal a „hegyre”. Ő ma is hív minket 

megpihenni, vele lenni, imádkozni. Ezért 

viszünk mi évről évre ismert és ismeretlen, régi 

és új gyerekeket gyülekezetünk táborába. 

„Pétert és társait pedig elnyomta az 

álom.”(Luk.9:32) 

Milyen emberi, esendő ez a pillanatkép. Jézus 

magával viszi három tanítványát, hogy vele 

legyenek, imádkozzanak, ők pedig elalszanak. 

Elég komolyan vesszük mi az imádságot? Jézus 

arca imádság közben változik el. (Az arc a lélek 

tükre.) Mi milyen változáson megyünk át az 

imádságaink során? 

Vajon Jézus minket hányszor talál alvó 

állapotban? Alszunk, miközben Jézus 

megmutatná nekünk az ő isteni valóját, 

láthatnánk és érezhetnénk rajta keresztül ránk 

áradni Isten országának dicsőségét. 

„Ez az én Fiam, akit kiválasztottam, reá 

hallgassatok!”(Luk.9:35.) 

 Ezt csak akkor élhetjük át, ha már felébredtünk. 

Aki már felébredt, és meglátta Jézusban az Isten 

Fiát, az szeretne vele maradni, letáborozni, 

magáénak tudni az élményt. De Jézus munkára 

hív minket, és a hegyről le kell jönni. 

Így érkeztünk haza mi is 5 nap táborozás után 

tele élményekkel. Délelőttönként bibliai 

történeteket hallhattak a gyerekek (Krisztus 

megdicsőülése, a tenger lecsendesítése, az 

elveszett juh, a kánaánita asszony, tanítványok 

elhívásának története). Délutánonként 

strandoltunk, lovaskocsival körbejártuk a várost, 

és egy egész napos kirándulást is szerveztünk 

Poroszlóra, a Tisza-tavi Ökocentrumba, ahol 



4 

érdekes programokban, csónakázásban volt 

részünk. Napközben sportoltak a gyerekek, 

kézműves foglalkozásokon vehettek részt és 

csocsó–bajnokságot is szerveztek maguk 

között. Napjainkat esti alkalommal zártuk, 

ahol Askinak, egy indián kisfiú megtérésének 

a történetét hallhatták a gyerekek.  

Élménydús, áldott hetet tölthettünk együtt 

Jézussal, a gyerekekkel és a munkatársakkal: 

Kóka nénivel, Kati nénivel, Monika nénivel és 

háromszorosan is Márti nénikkel.  

Sepsi Márta 

 

 
A táborozók 

 

 

Mini ifi tábor 

 

Ha van érdektelennek tűnő, netán 

ellenérzéseket keltő, de a kíváncsiságot 

semmiképpen fel nem csigázó, egy lelki hét 

témáját felvezető cím, pláne ha a hallgatók 

köre diákokból kerül ki,akkor „A keresztyén 

élet szabályai”  biztosan az. 

Hiszen a szabály szó hallatán az iskola, a 

korlátok, a tiltás jut eszünkbe… nem lenne 

izgalmasabb és aktuálisabb mondjuk… a 

szerelemről hallani? 

Szerencsére nem minden az, aminek elsőre 

látszik. A hétfő esti ráhangoló, bevezető 

előadás után egyértelművé vált, hogy bizony a 

téma számtalan érdekes és elgondolkodtató 

kérdést feszeget. Hiszen káoszba süllyedne 

életünk, ha a világegyetemet, a természetet és az 

erkölcsi világrendet nem szabályoznák 

törvények. 

Így indult a 2014-es mini ifi tábor, fennállása 

óta immár a negyedik, ismét Balatonalmádiban.  

Pontosabban így - a hét végén megalkotott 

tábori induló szerint: 

„Balatonalmádiban 

megint ifi tábor van, 

sej, haj, ruca, ruca, pörölycápa derce. 

A szállást elfoglaltuk, 

délután meg strandoltunk, 

sej, haj, ruca ruca, pörölycápa derce..” 

Arról, hogy hogy kerül ide a pörölycápa, 

később  

Meghívott előadóink ifj. Takaró Tamás, Kiss 

Péter és Hős Csaba nagytiszteletű urak, Gulyás 

János, gyülekezetünk presbitere voltak, az esti 

alkalmakat Berkó Lajos, a mini ifi kör vezetője 

tartotta. 

A délelőtti előadások KRESZ-táblákra 

hivatkozó témamegjelölései érdekesen, 

szemléletesen előlegezték meg a téma kapcsán 

megfogalmazott gondolatokat. Elsőbbségadás 

kötelező, stop, elsősegélyhely. Hogy a 

közlekedésben mit jelentenek ezek a jelzések, 

tudjuk, de vajon mire gondoljunk, ha hitünkkel, 

lelki életünkkel kapcsolatban akarjuk értelmezni 

őket? 

Elsőbbségadás kötelező – megengedjük-e 

Istennek, hogy életünkben az ő szándékai 

érvényesüljenek, azaz engedelmesek vagyunk-e 

vagy megyünk saját belátásunk szerint? 

Döntéseink nyilvánvalóvá teszik, kié az életünk. 

Az I. Sámuel 15 alapján ismertetett sauli 

történet mindezt jól példázta.  

Isten persze kész arra is, hogy utunkat állja, ha 

úgy látja, nem adtuk meg neki az elsőbbséget. 

Amint a stoptáblának nyolc oldala van, nyolc 

szempont alapján foglaltuk össze, milyen 

módokon is teheti ezt. Megálljt parancsolhat 

számunkra többek közt az olvasott és hirdetett 

ige, de saját életünk vagy mások sorsának 

eseményei is lehetnek elgondolkodtató 
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tényezők, mint ahogy felhasználhatja Isten a 

környezetünkben élő emberek véleményét is 

arra, hogy új irányt mutasson számunkra. 

A harmadik délelőtti előadás inkább egy 

bizonyságtétel volt arról, hogyha bántásokat 

szenvedtünk, sebesüléseket szereztünk akár 

önhibánkon kívül (és itt gondolhatunk a 

családi élet hajótöréseire, válásra, a szülőkbe 

vetett bizalom megrendülésére stb.), az 

„elsősegélyhely” a kereszt, ahol van remény a 

gyógyulásra és újrakezdésre. 

 

 
a miniifi táborozói 

 

Az esti alkalmak témái igazodtak a 

délelőttökhöz. Dávid és Betsabé története 

kapcsán hallhattunk arról, hogy a súlyos 

szabályszegések (Ne lopj! Ne ölj! Ne 

paráználkodj! stb.) bizony komoly 

következményekkel járnak és olyan emberek 

is balesetet szenvedhetnek, akik pedig 

betartották a szabályokat… De Jézus is 

ártatlanul szenvedett, az ő érdeméért van 

bűnbocsánat és újrakezdés és lehet a 

szenvedésből áldás. 

A csütörtöki nap a lelki dolgokat részben 

mellőzve inkább a fizikai és szellemi 

„kihívások” jegyében zajlott. 

Az eredeti elképzelés szerint a kék túra egy 18 

km-es szakaszát szerettük volna megtenni, 

három kilátót érintve, végül Balatonfüredre 

megérkezve. 

A túra részleteiről hadd idézzem ismét a 

korábban már említett tábori indulót: 

„Hej, bementünk a dzsindzsába, 

mindenkinek fájt a lába. 

Felmásztunk a kilátóba, 

nem fértünk rá egy fotóra. 

 

Lajost folyton kérdezgettük: 

Mennyit kell még menetelnünk? 

De ő mindig válaszolta: 

Félúton sem jár a banda.” 

Az említett kilátó, a korábban Horthy Miklós 

nevét viselő, most Csere-hegyi kilátó volt végül 

az egyetlen, ahova eljutottunk, a többit sajnos 

nem találtuk meg. A tervezett táv pedig kissé 

lerövidült…. 

De majd jövőre! 

Az esti órákban érkezett körünkbe Takaróné 

Palágyi Márta, aki a világirodalom és a magyar 

költők nagyjait megidézve beszélt közöttünk 

arról, hogyan gondolkodtak és írtak a 

szerelemről már letűnt korok és a jelen lírikusai 

s töprenghettünk el azon, hogy az általuk 

megfogalmazott (akár az adott kor 

jellemzőjeként is értelmezhető) szerelem-

felfogások vajon mennyire egyeztethetők össze 

a biblikus gondolkodással és mi vajon mit is 

gondolunk a szerelem mibenlétéről? 

(Ó, azok a boldog gimnáziumi évek... tűnődtem 

közben némi nosztalgiával, mint a valamikori 

magyarórák lelkes hallgatója…) 

Az irodalmi példák, versek felolvasását ifj. 

Takaró Mihály vállalta, aki ugyanakkor a 

következő napra tervezett vetélkedő felelőse is 

lett. 

A jelenlévőkből szerveződött három csapat azt a 

feladatot kapta, hogy a Balatonalmádi, nyerges 

vontató, óvadék, jelzőtábla, valamint pörölycápa 

(lásd beszámoló eleje!) szavak felhasználásával 

tábori indulót írjon. És hogy ne legyen annyira 

egyszerű a feladat, különböző stílusú 

alkotásokat várt a zsűri, úgymint opera, rap, 

népdal. 

Természetesen hibátlan és igazán vicces 

megoldások születtek, mint ahogy a vetélkedő 

többi feladatával kapcsolatban is, úgyhogy ezek 

után ebből a mozgalmas napból már csak annyi 
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hiányzott, hogy egy éjszakai fürdőzéssel 

megkoronázzuk.  

A hét folyamán sokat strandoltunk, 

beszélgettünk és talán sikerült valamennyire 

megismernünk egymást. (A mini ifi sok új 

taggal bővült, akik számára ez a hét volt az 

első igazi lehetőség, hogy bekapcsolódjanak e 

kis közösség életébe.) 

Utolsó esténk a morzsaszedegetéssel zárult. 

Hálás szívvel és lélekben meggazdagodva, 

élményekkel telve térhettünk haza a 

balatonalmádi táborból. Köszönjük 

mindazoknak, akik szolgálatukkal, anyagi 

támogatásukkal, imáikkal hozzájárultak 

ahhoz, hogy így történhessen. Elsősorban 

azonban köszönjük Istennek. 

Soli Deo Gloria! 

Kovács Bernadette 

 

 

Beszámoló a szilvásváradi Kis Ifi táborról 
 

Idén nyáron gyülekezetünk kisebbik ifjúsága 

új helyszínen, Szilvásváradon töltötte 

szokásos egyhetes nyári táborát. A vízparti 

táborozás hagyományát megszakítva, 

izgatottan gyülekeztünk a parókia udvarán. 

Nagy öröm volt, hogy több olyan testvérünk is 

velünk tartott, akiknek ez volt az első tábora 

közösségünkben.  

 

 
tábori csoportkép 

Az idei csendeshetünk témája a Szeretet 

Himnusza volt. Ahogy a tábor közben 

kiderült, egyikünk sem gondolta, hogy ennyi 

megdöbbenést, elgondolkoztatást fog okozni 

mindnyájunk számára a jól ismert I. Korinthus 

13. A hét folyamán az agapé szeretetről, az igazi 

és egyetlen szeretetről tanulhattunk. Az első 

előadást Kálmán Csaba tartotta, aki előadásában 

kitért arra, hogy mi is a szeretet Isten 

szemszögéből, hogyan jelenik meg a 

Szentírásban, és hogyan jelenik meg az 

életünkben. Kiss Péter testvérünk is tartott 

előadást, aki már visszatérő vendég 

csendesheteinken. Ő a szeretet hiányáról 

beszélt. Hallhattuk, hogy az agapé nem emberi, 

de ha követem, ha Isten az életem része, akkor 

az agapé is azzá lehet, tehát miénk az ígérete, 

reménysége. A következő előadó Király János 

volt, ezen a délelőttön vizsgáltuk Isten szeretetét 

irántunk, és az egymás közötti szeretet. 

Pénteken, a hét utolsó előadását Barthos 

Gergelytől hallhattuk. Alaptételünk  „A szeretet 

soha el nem múlik” ige volt. Elhangzott, hogy 

ez úgy igaz, hogy Isten szeretete soha el nem 

múlik, mert mi sokszor elbukunk benne. Isten 

szeretete az, amit Jézus tett a kereszten. Az 

előadások után mindig csoportbeszélgetések 

voltak. A fiúkkal Takaró Tamás, a lányokkal 

pedig Brandenburg Zsófi és Takaróné Martsa 

Anna beszélgetett. Jó volt ilyenkor közösen 

gondolkozni, elcsendesedni, megbeszélni, hogy 

kiben mi zajlott le az előadást hallgatva, így a 

tábor alatt egymástól és egymásról is sokat 

tanulhattunk. Az alkalmak előtt közös 

énekléssel, énektanulással csendesedtünk el, 

illetve dicsőítettük együtt Urunkat. Ezúton is 

köszönjük a Benedek testvéreknek az új 

énekesfüzeteket. Az esti alkalmakat, 

evangélizációkat Takaró Tamás tartotta. Ezeken 

az alkalmakon is egy jól ismert - legalábbis 

annak vélt - történetet vettünk végig, Dávid és 

Góliát harcát (I. Sámuel 17.). Hallhattuk és 

tapasztalhatjuk is, hogy aki Isten kiválasztott 

népéhez tartozik, annak mindig meg kell 

küzdenie Góliáttal. Megnéztük, hogy mik a mi 

életünk „Góliátjai”, és hogyan lehetünk mi is 
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győztesek: csak Jézussal. Ezeket az esti 

alkalmakat mindig imaközösségel zártuk. A 

szombat délelőttünk egyéni biblia-

tanulmányozással telt. Tamástól megkaptuk az 

igehelyet (Mk. 6,30-44.), a főbb 

szempontokat, és mindenki elvonult egy órás 

csendességére. Nagyon hasznos és áldott volt 

valóban elcsendesedni és csak a Szentírásra 

figyelni, és arra hogy mit érthetünk meg 

belőle a Szentlélek által. Az egy óra elteltével 

közösen beszéltük meg, kinek mit adott ez az 

óra, ki mit értett meg az igéből.  A lelki 

táplálék és növekedés mellett volt időnk 

kirándulni is. Gyönyörű helyen voltunk, és 

Martsa Miki és Juhász András vezetésével 

bejártuk a környéket. Túráztunk a Szalajka-

völgyben, megnéztük a Fátyol-vízesést, 

felmentünk a szilvásváradi kilátóba, és a 

strandra is eljutottunk. Péntek este pedig jött a 

várva várt játék, amit előadhattunk a 

táborvezetőknek. Csapatokban voltunk, és 

mivel mindenki foci vb-lázban égett, a téma 

adott volt: a kis ifi Brazíliában. Miután 

minden csapat előadta a jobbnál jobb 

produkcióját, és a zsűri szemügyre vette a kis 

ifit reklámozó plakátokat, jöhetett a bibliai 

kvíz, majd a nyeremény csokik elpusztítása. 

Szombat este „morzsaszedegetéssel” zártuk a 

tábort, azaz mindenki húzott egy igét és 

elmondta a táborral kapcsolatos lelki 

élményeit. Vasárnap délelőtt a különleges 

szilvásváradi körtemplomba mentünk 

istentiszteletre, majd ebéd után hazaindultunk. 

Összességében nagyon áldott hetünk volt, 

ahol újra elcsendesedhettünk, kiszakadhattunk 

a hétköznapokból, és az előadásoknak, 

evangélizációknak és Istenünk Szentlelkének 

köszönhetően hitben növekedve, lelki 

fegyverzetünket megerősítve jöhettünk haza. 

Hálásak vagyunk minden imáért, és a tábor 

vezetőinek, hogy ezt lehetővé tették.  

 

Kovács Borbála 

„Most azért megmarad a hit, remény, 

szeretet, e három; ezek között pedig 

legnagyobb a szeretet.” 

 (1Kor. 13:13.) 
 

Gyülekezetünk ifjúságának legidősebb csoportja 

2014 nyarán, július 28. és augusztus 3. között 

gyűlt össze Balatonfűzfőn egyhetes együttlétre. 

 

 
a nagyifi tábor lakói 

 

 A tábor vezérfonala és egyben az esti 

evangelizációs alkalmak Istentől rendelt igéje, 

Pál apostol a korintusi gyülekezethez írt első 

levelének 13. része, ismert nevén a Szeretet 

Himnusza volt. Az igét ezeken az alkalmakon 

ifj. Takaró Tamás hirdette és magyarázta. A 

mindenfajta keresztény/keresztyén és polgári 

esküvőkön számtalanszor felhangzó igében, 

aminek valódi jelentésébe sokszor bele sem 

gondolunk, tükörként láttuk az isteni agapé 

szeretet határtalanságát, de egyben saját, gyarló 

tökéletlen szeretetünkkel vagy épp 

szeretetlenségünkkel is szembe kellett néznünk. 

Komoly és fárasztó téma volt mindannyiunk 

számára. A reggeli áhítatokon Takaró János 

szolgált. A délelőtti alkalmakon, a korábbi 

évektől eltérő módon, világi témákban 

hallhattunk előadásokat. Globalizációról, 

pénzhatalmi rendszerekről, szabadkőművesség-

ről beszélt Dr. Drábik János, Dr. Bogár László 

és Dr. Raffay Ernő. A meghívottak illusztris 

névsorát ifj. Hegedűs Lóránt zárta, aki hívő 
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szemszögből magyarázta a keresztyén ember 

feladatát a végidők felé rohanó világban. 

Engedjenek meg a testvérek e sorok írójának 

itt egy személyes megjegyzést: már nem is 

igazán nagyifiként, inkább fiatal felnőttként, 

lassan annak is túlkorosan vettem részt 

először gyülekezetünk ifjúságával nyári 

táborozáson. Szavakba nem foglalható a hála 

ezekért a fiatalokért, a Szentlélek bennük 

végzett munkájáért, éhségükért Isten igéjének 

hallására. Megdöbbentő és felemelő is volt 

egyben, mikor utolsó együtt töltött esténken, 

tábortűz körül ki-ki elmondhatta érzéseit, 

gondolatait a mögöttünk hagyott hétről és 

szinte kivétel nélkül, bár elismerően és 

érdeklődve nyilatkoztak a világi előadásokról 

is, a korábbi táborok meghittebb, több 

lelkiséggel és Biblia olvasással és - magya-

rázattal töltött jellegét említették. Nagy 

kincsünk az ifjúságunk, hordozzák a testvérek 

őket is imáikban! 

Hálával gondolunk a szolgálatos kezekre, ifj. 

Takaró Tamásra és Vályi-Nagy Katalinra, a 

tábor főszervezőire, Takaró Mártira, aki az 

összejövetelek előtt a közös énekléseket 

vezette, Juhász Andrásra, aki a hangtechnika 

felelőse volt; külön köszönet neki a tábor végi 

rövid összefoglaló előadásért, amiben a 

globalizáció és az informatika kapcsolatáról 

beszélt. E helyen is, együtt kérjünk áldást a 

fűzfői gyülekezet elöljáróira és teljes 

közösségére, amiért 2014-ben, szép és 

kulturált környezetben tölthettünk el náluk 

egy hetet. 

Reménységünk szerint, az Úr kegyelméből, 

2015-ben már saját úrkúti központunkban 

rendezhetjük meg nyári ifjúsági alkalmainkat! 

Soli Deo Gloria 

 

ifj. dr Fónyad László 

 

 

 

 

Anima Soni koncert 

 

Szeptember 6-án, szombaton a Ferencvárosi 

Humor- és Borfesztivál keretein belül lépett 

színpadra az Anima Soni. A gyülekezetünk 

fiataljaiból álló zenekar egyórás koncertet adott, 

melynek során felcsendültek a már jól ismert 

kedvencek mellett a legújabb dalok is. Ez volt 

az első alkalom, hogy teljesen kilépve a 

szakrális keretekből egy világi fesztivál 

nézőközönsége előtt tehettek tanúbizonyságot a 

zenekar tagjai Istenről és a Tőle kapott 

tehetségükről. 

 Ezúton is köszönjük gyülekezetünk tagjának, 

Tóth Bettynek, a Ferencvárosi Művelődési Ház 

igazgatójának, hogy ajánlásával lehetőséget 

adott zenekarunknak, hogy minél több 

emberhez eljuttathassák az Istennel való 

közösség örömét.  

 

 
A mi zenekarunk a színpadon 

 

Az Anima Soni folyamatosan zajló 

stúdiómunkálatai közé szorította be a fellépést. 

Várhatóan októberben kerül ugyanis 

megjelenésre második lemezük, amely az Úton 

címet viseli majd, és az első album méltó 

folytatása lesz, ötvözve a modern zenei 

megoldásokat, a hagyományos értékekkel, és a 

keresztyén misszióval. Soli Deo Gloria! 

Gondoljunk fiataljaink szolgálatára imádságos 

szívvel! 

Karakas Dorottya 
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Kitekintő 
 

Évfordulók  

szeptember 15 - december 15-ig 

 

 899. szeptember. 24. 1115 éve  
A magyarok a Brenta menti csatában legyőzik 

Berengár seregét. Ennek nyomán születik „A 

magyarok nyilaitól ments meg, Uram, 

minket!” ima. 

 

 1709. szeptember 26. 305 éve  
Meghalt Bottyán János, közismert nevén Vak 

Bottyán kuruc generális, a Rákóczi-

szabadságharc hadvezére. 

 

 1884. szeptember 27. 130 éve 
Ünnepélyes keretek között megnyílt a 

budapesti Operaház. 

 

 
az Opera lépcsőháza 

 

 1859. szeptember 30. 155 éve  
Megszületik Benedek Elek magyar író, 

meseíró, újságíró († 1929) 

 

 1899. október 1. 115 éve  
Megszületett Bárdos Lajos zeneszerző, 

karnagy, zenetudós, aki megszervezte az 

Éneklő Ifjúság mozgalmat. 

 

 1864. október 5. 150 éve 
Meghal Madách Imre magyar író, költő, 

drámaíró, ügyvéd, politikus (sz. 1823) 

 

 

 1849. október 6. 165 éve 
Aradon kivégzik a szabadságharc 12 honvéd 

tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. 

Ugyanezen a napon a pesti Újépület udvarán 

kivégzik gróf Batthyány Lajost, Magyarország 

első alkotmányos miniszterelnökét. 

 

 1874. október 8. 140 éve 
Megszületett gróf Bethlen István, aki 1921 és 

1931 között Magyarország miniszterelnöke volt. 

 

 1904. október 13. 110 éve 
Meghalt Lotz Károly magyar festőművész. 

 

 1944. október 15. 70 éve 

Sikertelen kiugrási kísérlet a második 

világháborúból. A Rádióban beolvassák Horthy 

Miklós kormányzó proklamációját a 

fegyverszünetről. Otto Skorzeny SS-

különítménye elrabolja ifjabb Horthy Miklóst. 

Német csapatok megszállják a budapesti 

hidakat, a nyilasok elfoglalják a Rádiót. Szálasi 

Ferenc és az általa vezetett Nyilaskeresztes Párt 

– Hungarista Mozgalom átveszi a hatalmat 

Budapesten, Vörös János vezérkari főnök 

parancsot ad a harc folytatására. 

 

 1944. október 15. 70 éve 
Horthy Miklós fegyverszünetet kérő 

hadparancsot adott ki. 

 

 1554. október 20. 460 éve 
Zólyom városában megszületett Balassi Bálint, 

a magyar reneszánsz költészet kiemelkedő 

alakja. 

 

 1849. október 24. 165 éve 

Haynau kiadja Magyarország ideiglenes katonai 

közigazgatási szervezetéről szóló rendeletét. 

 

 1759. október 27. 255 éve 

Megszületett Kazinczy Ferenc író, a magyar 

nyelvújítás vezéralakja. 

 

 1839. október 29. 175 éve 
Pesten megszületett Steindl Imre építész, 

műegyetemi tanár, az MTA tagja, az Országház 

tervezője. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Brenta_menti_csata
http://hu.wikipedia.org/wiki/Otto_Skorzeny
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 1879.november 1. 135 éve 
Budapesten megszületett gróf Teleki Pál 

miniszterelnök és földrajztudós. 

 

 1944. november 4. 70 éve 
Fölrobbant a forgalommal zsúfolt Margit híd 

pesti szakasza. 

 

 1444. november 10. 570 éve 
A törökök elleni hadjárat során, a várnai 

csatában 20 éves korában meghalt I. Ulászló 

magyar király. 

 

 1919. november 16. 95 éve 

Horthy Miklós a Nemzeti Hadsereg élén 

bevonul Budapestre. 

 

 1889. november 18. 125 éve 
Losoncon megszületett Tildy Zoltán 

református lelkész, miniszterelnök, 

köztársasági elnök. 

 

 1849. november 20. 165 éve 
Átadták a forgalomnak a budapesti Széchenyi 

Lánchidat. 

 

 
a Lánchíd 

 

 1494.1november 24. 520 éve 
Meghalt Kinizsi Pál országbíró, temesi ispán, 

Mátyás király hadvezére. 

 

 1814. november 27. 200 éve 
Megszületett Gábor Áron, az 1848–49-es 

forradalom és szabadságharc ágyúöntője és 

tüzértisztje. 

 

 1904.december 9. 110 éve 
Megszületett Horthy István, Horthy Miklós 

kormányzó idősebb fia, kormányzó helyettes, 

gépészmérnök, repülő főhadnagy. 

 

 

Balassi Bálint: HYMNUS TERTIUS 

Ad Spiritum Sanctum, pro felici conjugio 

Az Szentháromságnak harmadik személye, 

Szerelemnek Isten szerint gerjesztője, 

Az jó házasságnak ki vagy bölcs szerzője, 

Szívek szentelője. 

Szentlélek Úr Isten, te, ki jókot osztasz, 

Megkeseredteket örömmel látogatsz, 

Félelmes szíveket bátorsággal áldasz, 

Siralmast vigasztalsz. 

Régi szentek házasságát te szerzetted, 

Az én szívemet is csak te ébresztetted, 

Egy árva szép szűzhöz mostan gerjesztetted, 

Érnem ezt engedted. 

Könyörgök tenéked, hogy szentelj meg éngem, 

Tulajdon templomod hogy lehessen lelkem, 

Szeplő nélkül tiszta légyen én életem, 

Lakozzál te bennem! 

Add meg azt is társul énnékem boldogul, 

Azkit mostan kérek tőled, én Uramtúl, 

Hadd vehessek búcsút immár bánatimtúl, 

Légyek víg ezentúl! 

Áldj meg mindkettőnket igaz szerelemmel, 

Jó ép egészséggel és szent félelemmel, 

Kétség és versengés közülünk vésszen el, 

Éljünk csendességgel! 

Te regulád szerint hogy igazán élvén, 

Hozzánk tartozókkal imádjunk, dicsérvén 

Téged, vigasztaló Szentlélek Úr Isten, 

Mindörökké, Ámen. 
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„Az pedig az örök élet, hogy 

megismerjenek téged” 

(János 17:3.) 
 

Pesterzsébet, 2013. november 17. 

Takaró Tamás, esperes 

 

ELKÖZELÍTETT ISTEN ORSZÁGA-

TÉRJETEK MEG! 

 

Lectio: Márk 1; 7-15 

„És (Keresztelő János) prédikála, mondván: 

Utánam jő, a ki erősebb nálam, a kinek nem 

vagyok méltó, hogy lehajolván, sarujának 

szíjját megoldjam. Én vízzel kereszteltelek 

titeket, de ő Szent Lélekkel keresztel titeket. 

És lőn azokban a napokban, eljöve Jézus a 

galileai Názáretből, és megkeresztelteték 

János által a Jordánban. És azonnal feljővén 

a vízből, látá az egeket megnyilatkozni, és a 

Lelket mint egy galambot ő reá leszállani; És 

szózat lőn az égből: Te vagy az én szerelmes 

fiam, a kiben én gyönyörködöm. 

És a Lélek azonnal elragadá őt a pusztába. 

És ott volt a pusztában negyven napig 

kísértetve a Sátántól, és a vad állatokkal vala 

együtt; és az angyalok szolgálnak vala néki.  

Minekutána pedig János tömlöczbe vettetett, 

elméne Jézus Galileába, prédikálván az Isten 

országának evangyéliomát, És mondván: 

Bétölt az idő, és elközelített az Istennek 

országa; térjetek meg, és higyjetek az 

evangyéliomban.” 

 

Alapige: Márk 1; 15b 

„Elméne Jézus Galileába, prédikálván az 

Isten országának evangyéliomát, És 

mondván: Bétölt az idő, és elközelített az 

Istennek országa; térjetek meg, és higyjetek 

az evangyéliomban.”  

 

Kedves Testvérek! Nem vitatható az, hogy 

Jézus Krisztus, az emberiség életének a 

legmeghatározóbb személyisége. Jelen 

pillanatban valamivel több, mint 7 milliárd 

ember él a földön, ennek a nagyobbik fele 

papíron, vagy valóságban keresztyénnek vallja 

magát. Gondoljátok csak el, hogy kétezer 

esztendővel ezelőtt elindult Jézus, elkezdett 

prédikálni, hirdette Isten országának igéjét és 

kétezer esztendeje nincs hozzá hasonló, aki 

ilyen meghatározó módon leteszi a maga ereje, 

lelke, gondolata nyomatát az emberiségre, mint 

Jézus. Boldogok lehetünk, hogy mi is őhozzá 

tartozunk. Nincs hozzá hasonló az emberi 

gondolkodás történetében. Megközelítőleg sincs 

senki.  

Csodálatos valaki Jézus. Senkinek olyan 

hatása nem volt, sem őelőtte, sem őutána, az 

emberekre, mint neki. Senkinek. És ez nem 

vita, hanem tény kérdése. Ez a valóság. 

Mondjatok még a szellemtörténetben egyetlen 

egy olyan embert, bármit, bárkit, akinek ilyen 

hatása lett volna, és van máig, mint Jézusnak.  

Az a különös ebben tudjátok, hogy Jézus nem 

ígért sem gazdagságot, sem jólétet, sem sikert, 

Jézus nem ígért könnyű utat, Jézus nem 

politikus volt, akik összevissza hazudoznak és 

mindent ígérnek az embereknek, és az emberek 

eszerint döntenek, választanak, vagy Isten tudja 

mi szerint, - sokszor siralomvölgye ahogy 

gondolkoznak, - Jézus nem ígért sikert, nem 

ígért gazdagságot, nem ígért jólétet, sőt, és 

mégis.  

Ma ezen az istentiszteleten Jézus első, összetett, 

hosszú mondatból álló igehirdetéséről fogok 

szólni. Szeretnék én úgy prédikálni, hogy 

elmondanék egy igehirdetést, lehet, hogy ti is 

ezt szeretnétek, egy mondatot, az igehirdetés 

csak egy mondat lenne, és azt mondanánk: 

Ámen! Menjünk haza testvérek, ez volt mára az 

igehirdetés. De sajnos nekem erre nincs 

hatalmam, hogy olyan egy mondatos 

igehirdetést mondjak, hogy utána velem együtt 

mondjátok, hogy: Ámen, úgy legyen! 
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Szeretném ma egy kicsit végiggondolni 

veletek ezt a csodálatos, az emberiség 

életében mindenkinél nagyobb hatást tevő 

Jézusnak az első, egyetlen mondatból álló 

igehirdetését.  

Ez a mondat így hangzott: „Betelt az idő, 

elközelített a mennyeknek országa, térjetek 

meg, és higgyetek az evangéliumban!” 

Összetett mondat. Nagyon logikusan 

egymásra épülő mondatrészek vannak ebben. 

Arra szeretném most először a figyelmeteket 

rávezetni, hogy Jézus Krisztus tulajdonképpen 

ebben az első igehirdetésében is, és majd 

három éves tanítói munkája folyamatában is 

egyetlen egy dologról beszélt. Azt is 

mondhatnám: „unalomig”. Mindig 

ugyanarról. Ez pedig Isten országa. Szól is 

az ige később így: „Az odafelvalókkal 

törődjetek!” Hogy lehetett egy ilyen 

igehirdetés vonzó a két lábbal földön élő 

embereknek, hogy Jézus az Isten országáról 

beszél, és azt mondja, az odafel valókkal 

törődjetek. És annak ellenére, hogy mindig az 

Isten országáról, a mennyországról beszél, 

mégis ilyen hatása volt és ilyen hatása van 

mindmáig.  

Kedves testvérek! Közeledik karácsony 

ünnepe, és már az újságjainkban be vannak 

téve a szórólapok, különböző kiadók ajánlják 

a karácsonyi kiadványaikat. Köztük ugye 

ilyenkor jönnek a képes Bibliák, jönnek a 

bibliai mesés könyvek. Nagy felelősség ám a 

gyereknek, vagy az unokának a kezébe adni, 

meg belenézni is. Mert rögtön bajba kerülünk, 

ha azt kérdezi: Honnan jött ez a Jézus? Ez a 

„Jézuska”? Akit karácsonykor ünnepel a 

világ. És akkor bátortalanul csak ezt kell 

mondanunk, hogy a mennyből.  

De tudjuk mi hogy Isten országa, a menny, 

hol van? Hogyan jön el? Miként jut el oda az 

ember? Egészen félelmetes zavar van az 

emberi fejekben, szívekben a mennyországról, 

az Isten országáról. És el tudom képzelni, 

tudatlanságában és zavarában az emberek 

mennyi buta választ adnak, és így a butaság 

terjed tovább. Mert ugyan ha buta ember buta 

dolgot mond, hogy lesz abból okosság? Hogy is 

állunk Isten országával, amiről Jézus mindig 

prédikált? 

Testvérek, mindenekelőtt megannyi félreértés és 

tévhit eloszlatása érdekében arról szólok 

először, hogy Isten országa, Isten királyi 

uralma nem a túlvilágon, a halál után 

kezdődik. Aki így beszél, vagy így gondolkodik 

róla, hogy a mennyország, az majd tudod, ha 

meghalunk, akkor kezdődik, az hazudik. Mert a 

Biblia nem ezt tanítja, ezért ti se tanítsátok ezt, 

ne mondjátok senkinek! Mert ha így mondjátok, 

így nem is igaz. Hogy is vagyunk Isten 

országával, a mennyországgal? Állítólag mi 

hívő emberek oda készülünk. Tudjuk, hogy van, 

de ismerjük? Tudjuk jól, hol van, hogyan van, 

hogy lehet oda bejutni? Mikor kezdődik? Mivel 

kezdődik a bejutás?  

Kedves testvérek! Isten országa nem a 

túlvilágon kezdődik, ott csak folytatódik és 

kiteljesedik. Isten országa máshol kezdődik. 

Isten országa ott van, ahol nem ember a király. 

Ahol nem is a sátán a király. És ahol nem is a 

halál az utolsó pont. Hadd mondjam hát el, ma 

még többször el fogom mondani: ISTEN 

ORSZÁGA AZ A HELY, ÉS ELŐTTE AZ AZ 

ÁLLAPOT, AHOL JÉZUS KRISZTUS KIRÁLY. Ez 

lesz ma a lecke. Isten országa ott van, ahol Jézus 

Krisztus a király.  

Ha kimondom, hogy mennyország, vagy Isten 

országa, akkor kiderül, hogy valamiképpen, 

teremtetten ott van bennünk, minden emberben 

a vágy, egy ilyen ország után. A mi szép magyar 

nyelvünkben az igazi örömnek, a nagy 

boldogságnak a kifejezésképpen szoktuk 

mondani: Ez maga a mennyország! Ezzel azt 

akarjuk elmondani, hogy valami csodálatos. Ez 

maga a mennyország! Zorán sok szép száma 

között ott van ez is, amelyikben egy visszatérő 

mondat: „Kell ott fenn egy ország.” Közös 

vágyunkat énekli, közös óhajunkat énekli. És 

bár ezután az ország után ott van a 
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vágyakozás az emberekben, ennek ellenére 

az emberek ezt nem találják meg. Vagy azt 

hiszik róla, hogy majd odaát, ott fenn, ott kell 

lennie egy országnak. Persze tudom azt is, 

hogy nagyon sokan csak legyintenek és 

nevetnek ezen. Hogy ilyen ország nincs, hogy 

mennyország, hogy Isten országa. De van! 

Annak ellenére, hogy nem találják az 

emberek. Csak az idősebbek emlékezhetnek, 

hogy mikor Gagarin visszatért, akkor azt 

kérdezték az első űrhajóstól: Na és 

találkozott-e Istennel? Látta-e a 

mennyországot? – Büszkén jelentette a párt 

vezetőinek: Nem! Isten tehát nincs, és 

mennyország sincs.  

Kedves testvérek! Azért nem találják az 

emberek ezt az országot, ennek az az oka, 

hogy Isten országa kizárólag egyetlen egy 

személyhez van hozzákötve, Jézus 

Krisztushoz. Jézus Krisztus nélkül senki 

nem találja meg ezt az országot. Amikor az 

Úr Jézus megjelent ezen a földön, és elkezdte 

a tanítói szolgálatát, akkor azt mondta magára 

mutatva: Most elközelített hozzátok Isten 

országa, velem, bennem, és így általam. Isten 

országa Jézus Krisztus személyéhez van 

kötve csak és egyedül. Akinek tehát Jézus 

Krisztushoz soha nem lesz bibliai módon 

köze, nem a maga módján, az Isten országát 

tényleg nem fogja meglátni soha. De attól az 

van! Jézus hozza el Isten országát, ezért 

mondja: Most elközelített hozzátok. Most. 

Ezért beszél Keresztelő János arról, amikor 

megkereszteli Jézust, hogy ez az a pillanat, 

amikor eljött Isten országa az emberek közé. 

Izraelben ezt tapasztalták meg, amikor Jézust 

test szerint megjelent. Amikor Jézus test 

szerint és lélek szerint, szív szerint egy 

ember közelébe érkezik, ott elkezdődhet 

Isten országa.  

Mert Isten országát Jézusnak a szívembe 

érkezése hozza be. Ő hozza egyedül. És a 

szívembe kell megérkeznie ahhoz, hogy a 

szívemben ott legyen Isten országa. Jézus 

érkezését, az első test szerinti ideérkezését az 

olvasott igeszakasz szerint Keresztelő János 

meghirdette. Prédikált. Jegyezzétek meg: 

Mindig volt és mindig lesz útkészítője 

Jézusnak egy emberi szívhez. És ez mindig 

ugyanaz lesz: Az Isten igéje. Csak Isten igéjén 

keresztül érkezik Jézus. Az ige készíti az utat, 

hogy Jézus Isten országát elhozza a szívekbe. 

Ezért döntő kérdés, hogy hallgatod-e az igét. 

Mert anélkül nincs. Aggathatunk bármit a 

fenyőfára otthon, és becsaphatjuk magunkat 

bármilyen karácsonyi miliővel, Jézus nem 

érkezett meg. Jézusnak útkészítője volt, és 

mindig van, és mindig ugyanazon keresztül 

készíti az utat Jézus a szívünk felé. Ez az ige.  

Egyébként ezért járnak az emberek templomba. 

Pont ezért járnak templomba. Szól az ige. Az 

mindig azt jeleni: Jönni akar Jézus. Ezt jelenti 

az igehirdetés. Ezt jelenti a prédikáció. Jönni 

akar Jézus. És hozni akarja nekem Isten 

országát. Továbblépek: Istent akarja hozni az 

életembe.  

Ez történik ma ezen az istentiszteleten. Veled is 

ez történik ma, amikor beültél ebbe a 

templomba, akkor is, ha eszedbe sem jutott 

ilyesmi. Miközben hirdettetik Isten igéje, 

folyik az útkészítés a szívedbe Isten országa 

számára. Ennek a csodálatos Jézus királynak 

nagyon sok útkészítője van. Az én szívemben 

készítették az utat a szüleim annak idején. 

Készítette egy lelki gondozó.  

Hány drága nagymama van, aki útkészítő az 

unokájának, hogy Jézus megérkezzen hozzá és 

vele együtt Isten országa, a mennyország. És 

milyen szörnyű, amikor valaki úgy édesapa, úgy 

édesanya, hogy ennek a csodálatos királynak, a 

szerettei felé semmilyen módon nem lehetett 

útkészítő. De még lehet! Milyen megrendítő, 

amikor a házaspár közül az egyik fél hitre jut és 

ő lesz a társának az útkészítője Jézus számára. 

Miért ne lehetnél te?  

Amikor megszólal az ige, az mindig azt 

jelenti: Készítsétek az Úrnak útját, mert 

elközelített. Igen, vedd tudomásul: akárhogy 
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jöttél, akárki vagy, akárhogy gondolkodol, 

elindult Jézus feléd, elközelített feléd a 

mennyeknek országa. Mert szól az útkészítő 

ige. Az az első nagy örömhírem, hogy 

kezdődhet benned Isten országa. Ma 

elkezdődhet. Most. Mert itt vagy.  

Kedves testvérek! Sorsunk minden 

eseménye Jézus útkészítője. A válóperes 

vergődést nem Jézus adja, de útkészítő. A 

súlyos betegség, a munkanélküliség, sokféle 

megpróbáltságunk mind készítik az utat. Nem 

Isten adja, csak használja. De sok mindenen, 

de sok mindenkin keresztül készíti az Úr az 

utat, hogy aztán felhangozzék az ige, és 

megnyílj azelőtt aki elközelgett hozzád. 

Igen, testvérek, Isten országa ott van, ahol 

Jézus van. A mennyország ott van, ahol Jézus 

van. Ki is ez a Jézus? Olyan sok mindent 

tudunk róla. Ő az, aki számunkra a lehetetlent 

elvégzi. Jézus ezért jön az emberekhez, és 

benne az Isten siet elénk. Merthogy mi 

emberek nem tudunk hazatalálni Istenhez. Mi 

egyszerűen eltévedtünk. Nekünk nincs utunk 

Istenhez. Olyan nincs, hogy valaki úgy 

gondolja: én elhatározom és én majd vallásos, 

vagy hívő ember leszek. És én majd elkezdek, 

mondjuk, imádkozni, és eljutok Istenhez. Van 

ennek egy útja. Vagy majd az egyház 

megmondja, hogy melyik úton kell menni, és 

ha azon elindulok, akkor biztosan Istenig 

jutok. Nincs ilyen! Mi eltévedtünk és 

belegabalyodtunk az életbe. Nincs utunk 

Istenhez. Nem tudunk hazatalálni. Keressük a 

mennyországot. Tudjátok, minden kultúra, 

minden művészet arról szól, hogy az ember 

olthatatlan vággyal keresi a mennyországot. 

És minden boldogtalanságunk mögött is az 

van, hogy keressük a mennyországot, csak 

nem találjuk. Keressük szerelemben, 

gazdagságban, keressük mindenütt, csak nem 

találjuk. Egy esélyünk van, hogy 

megtaláljuk Isten országát, a 

mennyországot, ha elénk jön az Isten. Ő 

keres meg, Jézus keres meg, hogy a szívedbe 

elhozza Istent. És Isten siet eléd.  

Kedves testvérek! Akkor menjünk közelebb a 

végső megoldáshoz! Hol kezdődik Isten 

országa? Az ember szívében! Ezért állapot 

Isten országa, és azért hely, mert ott fog 

kiteljesedni. De nem ott kezdődik. Az minden 

ember szívében kezdődik, vagy nincs sehol 

neki. Ezért beszél a Biblia a szívről, mint a 

legfontosabb helyéről a bensőnknek. Minden 

ott dől el, a szívünkben. Minden attól függ, 

hogy mi van abban.  

Az a baj, hogy túl sok kosz, szenny, 

tisztátalanság, bűn van abban, mindenkiében. 

De úgy vagyunk megteremtve, hogy ha olyat 

teszünk, ami Isten ellenére van, akkor megszólal 

bennünk valami, és nyugtalanít. Minden, amit 

elkövetünk, amiről a Biblia azt mondja, hogy árt 

a szívünknek, az életünknek, és bűnnek nevezi, 

az olyan, mint a plakkok, amelyek lerakódnak 

az ember ereiben, és elzárják a vér áramlását. A 

bűnök ilyen plakkok, rakódnak a szívünkre. 

Ezért mondja Isten igéje: Ne ölj, ne lopj, ne 

paráználkodj, ne hazudj! Merthogy ezeket 

csináljuk, és ezek lerakódnak. És egyre több 

plakk van a szívünkben.  

Hogy kezdődhet akkor egy ilyen szívben Isten 

országa, ha az a szívben kezdődik? És a bűnök 

sokasága ott rakódik a szíveden, hogy kezdődik 

akkor ugyanott Isten országa? Beköltözne egy 

disznóólba az Isten? Beköltözne a 

paráznaságaim, tolvajlásaim, hazugságaim 

központjába az Isten? Az az örömhírem van: 

Igen! Egy ilyen szívbe is! Mindig ilyen szívben 

kezdődik a mennyország, Isten országa. De 

úgy ám, hogy Jézus azért jött, hogy egy 

csodálatos ajándékkal mindent megelőzően 

megajándékozzon, ezt hívja a Biblia 

bűnbocsánatnak. Amit nem megérdemlünk, 

hanem ajándékba kapjuk.  

A bűnbocsánat Isten országának az előszobája. 

Bűnbocsánat nélkül bűneimmel együtt nem 

léphetek be. Isten országának van egy 

előszobája. Ez van ráírva: bűnbocsánat. Nem 
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adhatja meg a pszichológus, nem adhatod meg 

önmagadnak te, senki emberfia meg nem 

adhatja. Mindjárt elmondom miért. Csak az 

Úr. Azért testvérek, mert a bűn egy sajátos 

teher. Ahogy előbb mondtam lerakódik, és ezt 

a bűnterhet nem tudják levenni rólunk. Mert 

tudjátok mi a bűn-teher? Isten haragja. 

Amikor valakit terhel a bűne, azt jelenti, hogy 

kezdi átélni, hogy haragszik az Isten azért, 

amit csinált. Haragszik érte. A bűneink miatt 

bizony születetten rajtunk van Isten 

haragja, és Isten haragját ember le nem 

veheti rólunk, csak Isten maga, ő Jézus.  

„Elközelített a mennyeknek országa, itt 

vagyok.” – mondja az Úr Jézus. Hirdetem 

testvérek, hogy Jézus levette Isten bűnharagját 

rólunk. Ezt hívja a Biblia bűnbocsánatnak. 

Nem emberi teljesítmény, Isten csodája. Igen, 

a bűnbocsánat ennyi: nem haragszik rám 

már az Isten. Jézus levette a szennyes ruhát 

és kimosta. Isten országa úgy kezdődik az 

ember szívében, hogy Jézus leveszi rólam 

Isten haragját.  

Aki közülünk már hitre jutott ember, az tudja, 

hogy amikor ezt az ember átéli, akkor soha az 

életben el nem tudja feledni. Az olyan 

végtelen örömöt, boldogságot szül a szívében, 

amit nem tud magától gerjeszteni. És mégis 

valóság.  

Hogyan lehet mindez az enyém? Kedves 

testvérek! Jézus azt válaszolta: „Térjetek meg! 

És higgyetek az evangéliumban.” Tudjátok 

mit jelent ez? Ha egyszer igaz, tudom és 

hiszem, hogy minden bűnömre Jézus elhozta a 

bocsánatot, és leveszi rólam Isten ítéletét, 

Isten haragját, akkortól kezdve őrültség 

minden bűnt, ami egyébként terhelne őrizni, 

takargatni, átkeresztelni, megmagyarázni, 

letagadni. Őrültség! Ha egyszer az Úr 

megbocsátott, ha egyszer Jézus levette rólam 

az Isten haragját a vétkeim miatt, mit 

takargatom?  

Térjetek meg! Azt jelenti, hogy egy 

imádságban tedd már oda az Isten elé 

mindazt, amit megbocsátott! Mondd ki neki: 

Köszönöm Uram, hogy a parázna életemre 

bocsánatot adtál! Hogy a házasságtörésemre 

bocsánatot adtál! Hogy a lopásaimra 

bocsánatot adtál! Mondd el neki, mert utána 

lesz igaz az, amivel befejeződik Jézus beszéde, 

az evangélium, az örömhír. Mindent 

megbocsátott Jézus a Golgota keresztjén, és 

levette rólunk Isten haragját. Rólad is. Ezért 

mondja Jézus: Térj meg! Tárd fel az életedet! 

Mondd el egy imában minden bűnödet és hagyd 

ott az Úrnál. És beléptél a mennyországba, 

Isten országába. Ez lesz az a pillanat, amikor 

érteni kezded a Bibliát, és felragyog előtted 

Jézus.  

Ilyenkor olvassuk: „És imádták őt.” Értitek? 

Nem unatkozó keresztyén, nem luxus-

keresztyén, hanem imádták őt. Ugye mekkora 

különbség van aközött, hogy fél tízkor az 

órámat nézem: Jaj, templomba kéne mennem. 

Jaj, Istenem! Vagy azt hogy imádsz valakit, és 

boldog vagy, ha vele vagy, és keresed a vele 

való közösséget. És szeretsz vele lenni, mert 

imádod őt. Térj meg! Mindent megbocsátott 

neked, levette rólad Isten haragját. Térj meg! 

Ma hagyok egy kis időt mindenkinek, hogy 

csendben, Isten számára jól hallható módon 

tegye oda a bűneit az Úr elé. És az ilyen átéli, 

hogy ma elközelített hozzám Istennek országa. 

És ha elég bátor leszel elmondani az imádat, 

akkor meg is érkezik. Ne hagyd ki!  

Ámen! 
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