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Gyülekezeti Hírmondó 
2014. Karácsony 

10. évf. 4. szám 

 

 

 
 

Máté evangéliuma szerint a napkeleti 

bölcseket hazájukból Jeruzsálemig egy csillag 

vezette, és azt hűségesen követve eljutottak 

Heródes király udvarába. De ők a csillag 

sugallta új és nagy királyt keresték, nem a 

régit. Tudták, hogy megszületett, tehát 

gyermek még. Jó irányba vitte őket a csillag, 

de nem a célig. 

Jézusig más vezeti a keresőt. Az Írás, az ige, a 

Biblia. 

Heródes papjai és írástudói elővették a próféták 

írásait és kiolvasták a Messiás születésének 

helyét – Betlehem – és a megszületett küldetését 

is. 

Mert célig, a Karácsonykor testet öltött igéig, a 

világ megváltójáig, Jézusig és vele személyes 

találkozásig semmilyen csillag el nem vezet. De 

Isten beszéde igen! 

Az ige vezetésével jutottak a napkeleti bölcsek 

is pontosan Betlehembe, a megszületett 

Megtartó jászolbölcsőjéig, Krisztusig. 

Szívből kívánom minden testvérünknek, hogy 

bármi vezette is életét Karácsonyig jusson el a 

végső célig Jézusig, mert Benne jelent meg az 

Isten üdvözítő kegyelme! 

Ezt a találkozást segítik, készítik az olvasott és 

hirdetett ige gyülekezeti, istentiszteleti alkalmai 

melyekre nagy szeretettel hívom minden 

Testvérünket. 

 

Áldott Karácsonyt és boldog Új évet 

kívánok: 

 

Bp. 2014. December havában 

 Takaró Tamás 

 lelkipásztor 
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A gyülekezet életéből 
 

Népmozgalmi adatok 

 

Eltemettük: 

Egri Gyuláné, Kolipka Mihályné, Gulogi 

Béláné, Tabi Istvánné, Dr. Koszta Károly, 

Halasi Attila testvéreinket. 

 

Megkereszteltük: 

Duljánszki Zsófia, Juhász Nimród, Juhász 

Milán, Juhász Jázmin, Horváth Ádám, Ádám 

Anna Flóra testvéreinket. 

 

Megeskettük: 

Dr. Nemcsok Dénes Sándor és Keresztény 

Zsófia testvéreinket. 

 

 

Az elmúlt hónapok gyülekezeti 

programjai: 

 

Szeptember 28. Egyházmegyei szószékcserés 

diakóniai vasárnap. Gyülekeze-

tünkben Péterffy György Soroksár-

Újtelepi lelkipásztor szolgált, míg 

Takaró Tamás Kispest Wekerle 

telepen prédikált. 

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. 

November 29. Gyülekezeti kirándulás 

Székesfehérváron. 

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. 

December 9. Fifa karácsony és szeretet-

vendégség. 

December 11. Gyülekezetünk lelkipásztora a 

Teológián szolgált. 

December 12. Hittanos gyermekink karácsonya. 

December 14. Asszonykarácsony és szere-

tetvendégség. 

December 16. Férfikör karácsonya és szere-

tetvendégség. 

December 19. Ifjúsági csoportjaink karácsonya 

és szeretetvendégség. 

December 21. Kórusunk karácsonyi koncertje és 

a kórus karácsonya szeretet-

vendégséggel. 

December 25. Úrvacsorával egybekötött ünnepi 

istentisztelet a kórus szolgálatával. 

December 26. Úrvacsorával egybekötött ünnepi 

istentisztelet az ifjúsági kórus 

szolgálatával. 

December 31. Évzáró, hálaadó istentisztelet. 

 

 

Az elkövetkező hónapok gyülekezeti 

eseményei: 

 

2015. január 1. Évnyitó, áldáskérő ünnepi 

istentisztelet. 

Január 19-23. Egyetemes imahét 

gyülekezetünkben, a kerület protestáns 

felekezeteinek részvételével. 
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Január 22. kórusunk szolgálata Magyar 

Kultúra Napja alkalmából rendezett 

ünnepségen a Csili Művelődési 

Központban. 

Február 22. Néhai Takaró Károly korábban 

rögzített igehirdetése. 

Március 1. Bibliavasárnap. 

Március 20-22. Ifjúsági csendes hétvége 

Igalon. 

Március 29. Virágvasárnap, ünnepi 

istentisztelet. 

Március 30. április 2. Nagyheti bűnbánati 

előkészítő hét. 

Április 3. Úrvacsorával egybekötött nagypén-

teki istentiszteletek de. 10.00 és 18.00 

órától. 

Április 5. Úrvacsorával egybekötött Húsvét 

első napi ünnepi istentisztelet. 

Április 6. Úrvacsorával egybekötött Húsvét 

második napi ünnepi istentisztelet. 

 

 

Közlemények 

 

1. A 2015. évi konfirmációra szeretettel 

várjuk a legalább tizenkettedik évüket 

betöltött testvéreink jelentkezését éppen úgy, 

mint azokét a felnőtt testvéreinkét, akiknek az 

élete úgy alakult, hogy nem konfirmáltak, de 

mostanra Isten lelke megérlelte bennük ezt a 

döntést! 

Az alkalmakat február hónap elején kezdjük, 

szombat délelőttönként tíz órai kezdettel. 

Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. 

 

2. Január 19-23. között, egyetemes 

imahétet tartunk Egyházközségünk 

templomában 18 órai kezdettel, kerületünk 

protestáns gyülekezeteinek részvételével. 

 

3. Iván Gusztáv Beregszász-Bulcsúi 

lelkipásztor írta: 

Október 16-án tiszteletét tette Kárpátalján 

Takaró Tamás, a Pesterzsébet Központi 

Református Egyházközség vezető lelkipásztora. 

Utazásának célja annak az adománynak a célba 

juttatása volt, amit a pesterzsébeti hívek a 

testvérgyülekezetük parókiája fűtési 

rendszerének korszerűsítésére gyűjtöttek. 

Nagytiszteletű úr és kedves felesége találkozott 

a bulcsúi gyülekezet vezetőségével, Nagy 

Bélával a Kárpátaljai Református Egyházkerület 

főgondnokával és Iván Gusztávval a Bulcsúi 

gyülekezet lelkipásztorával, akik hálás szívvel 

megköszönték a testvérgyülekezet adományát. 

Hálás szívvel gondolunk ma is mindazokra, akik 

nehézségeinkben mellettünk állnak. 

 

 

A gyülekezet tagjai írják… 

 

Őszi csendes hétvége 

 

Isten kegyelméből szeptember 19-21. között 

gyülekezetünk ifjúsági közösségével a 

Mátraházai Református Üdülőben tarthattuk 

szokásos őszi csendes hétvégénket. 

Az esti evangelizációs alkalmak vezérfonala a 

Galáciabeliekhez írott levél egyik verse volt: 

„Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be 

a Krisztus törvényét.” (Gal. 6:2.) Szűkebben az 

ifjúság-, tágabban gyülekezetünk felelős 

tagjaként jó volt újra emlékezni arra, hogy mi a 

feladatunk, és választ kapni arra a kérdésre, 

hogy milyen szerepet töltünk be a 

közösségünkben.  

Szombaton, reggeli után kirándulni mentünk 

Mátrafüredre. A Rákóczi-forráshoz érve 

közösen kezdtük énekelni a zsoltárt: „Mint a 

szép híves patakra…” Ezek után friss vízzel teli 

palackokkal masíroztunk tovább a cél felé. 

Nagyon szép, szinte nyári időnk volt, Füredre 

érkezve megpihentünk, beszélgettünk, 

miközben a fiúk a közeli sportpályán fociztak. A 

csapat egyik fele a füredi buszállomásról indult 

vissza az ebédre, az igazi „kalandorok” azonban 
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a haza utat is hegynek fölfele, gyalog tették 

meg. Ebéd után a pancsolni vágyóknak 

lehetősége nyílt kipihenni a hétköznapok 

fáradalmait a szomszédos LifeStyle Wellness 

Hotel****-ben. A vacsorát és az esti 

evangélizációt követően éjszakába nyúlóan 

beszélgettünk az üdülő melletti tűzrakó hely 

körül. 

 

 
csoportkép Mátraházán 

 

A vasárnap délelőtti istentiszteleten Budainé 

Terjék Judit nagytiszteletű asszony hirdette 

Isten igéjét, ifjúságunk pedig kántori- és 

énekes szolgálatot végzett. A közös ebédet 

követően az ifink nagyobbik része hazaindult, 

egy kisebb túracsapat pedig a festői szépségű 

Ilona-vízeséshez kirándult. 

Hálásak vagyunk, hogy ismét felvonulhattunk 

a hegy csendjébe, és élményekkel gazdagodva 

térhettünk haza a dolgos hétköznapok 

sűrűjébe. 

Soli Deo Gloria! 

Somlyai Boglárka  

 

 

Áldott út áll az Anima Soni mögött 

 

Az Anima Soni egy nagyon tartalmas, 

áldásokban gazdag időszakot tudhat maga 

mögött. Hálás szívvel tekintünk vissza a 

mögöttünk álló útra, amelyet eddig 

megtettünk, és amelyet Isten egyengetett 

számunkra. 

Szeptemberben nagyszínpadon léphettünk fel 

többszáz fős közönség előtt a Ferencvárosi 

Lecsó és Borfesztiválon. Tele voltunk 

izgalommal, hiszen szabadtéren koncertezni 

mindig egyfajta kihívás. Remek hangosításunk 

és lelkes közönségünk volt, akik mosolyogva 

énekelték velünk régebbi dalainkat, és nyitott 

szívvel hallgatták az újakat. Az eső ellenére 

mindvégig kitartottak és ott maradtak velünk, 

melyet szívből köszönünk! 

Októberben a Mezőtúri Református 

Egyházközség kedves meghívásának eleget téve 

zenéltünk és énekeltünk a körülbelül ezerfős 

fiatal diákseregnek a gyönyörű belvárosi 

református nagytemplomban, melyről így ír 

honlapján az egyházközség: ,,Az 1677-ben épült 

templomot a 17. század folyamán többször 

bővítették, majd 1814-45 között Homályossy 

Ferenc építész klasszicista stílusban átalakította. 

Berendezése copfstílusú, orgonáját Komornyik 

Nándor építette 1854-ben.” A koncert után 

finom ebédre voltunk hivatalosak majd 

nagytiszteletű Mihalina László lelkész úr 

körbevezetett bennünket a mezőtúri református 

gimnázium és kollégium épületein, udvarán. 

Nyugalom és rend – ezt éreztük a lelkész úrral 

való beszélgetés során, ahogy körbesétáltuk a 

hatalmas és megújult iskola területén.  

November végén került sor második 

nagylemezünk, az Úton c. album bemutató 

koncertjére. Nagyszabású és sok szempontból 

más jellegű volt most ez a koncert, mint az 

eddigiek, hiszen repertoárunk már jóval 

színesebb, mint az első album bemutatójakor 

volt. A színpadkép kialakításán sokat 

dolgoztunk, a térbeli gúlákat egyesével, kézzel 

készítettük el; ezúton is köszönjük a segítséget 

az ebben részt vevőknek! A két órás koncert egy 

intro videóval indult, amely az emberiség útját, 

a zene útját és a mi utunkat volt hivatott 

bemutatni, melyet a történelem képein 

végighaladva mutattunk be. A bevezető után 

felhangzott az Egyszer volt, hol nem volt című 

nóta, mely az albumon is nyitódalként szerepel. 
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A koncert során az új számaink mellett 

elhangzottak régebbi dalok is, fantasztikus 

élmény volt, hogy érezhettük azt a szeretetet 

és támogatást, amit árasztott a közönség 

magából! Nagyon sokat jelentett számunkra. 

Rengeteg kedves visszajelzést kapott 

zenekarunk elektronikus és személyes 

formában is, hálásak vagyunk Urunknak, hogy 

idáig eljuthattunk a modern zene útján, és 

hogy létrejöhetett ez a CD lemezünk. Minden 

kicsi és nagy támogatást hálásan köszönünk! 

Soli Deo Gloria! 

December első hetében a Lónyay utcai 

Református Gimnáziumban adhattunk 

koncertet a gimnázium diákjainak a csendes 

nap keretén belül. A koncertet megelőzően ifj. 

Takaró Tamás szolgált, úrvacsorás 

istentiszteleten. Ezt követően jött a koncert, 

melynek elején az egyik tanárnő bemutatta a 

zenekar tagjait és kiemelte az egykori 

Lónyays diákokat. Barátságos hangulatban, 

kitűnő akusztikával és egyre jobban feloldódó 

közönséggel zenélhettünk végig egy órát a 

tornateremben. Nagyon áldott alkalom volt ez 

is! 

 
az Anima Soni a színpadon 

 

Végezetül még egyszer köszönjük a rengeteg 

támogatást a gyülekezet tagjainak és 

vezetőségének, akik mögöttünk állnak és 

biztatnak minket az Úton való haladásra. 

Reméljük, sok csodát tartogat még számunkra 

Isten és mi is hozzásegíthetjük az embereket a 

keresztyén úton való haladáshoz. 

 Papp Angéla 

2014. november 29. Gyülekezeti kirándulás 

Székesfehérvár 

Egy hideg szombati reggelen indultunk útnak 

immáron sokadik gyülekezeti kirándulásunkra, 

ezúttal Székesfehérvárra, a Királyok Városába, 

hogy a várva várt Seuso kincseket 

megcsodálhassuk. Bár kétség kívül 

mindannyian ezt vártuk a legjobban, utunk 

során történelmünk számos egyéb örökségét is 

megcsodálhattuk. Személy szerint nekem ez 

volt az első ilyen kirándulásom, de bizton 

állíthatom, hogy nem az utolsó.  

Első állomásunk, Pákozdon a Katonai 

Emlékparkban volt. A történelem több 

idősávjában történt háborúkat bemutató 

komplexumban Magyarok a békefenntartásban 

címmel nézhettünk meg egy összeállítást, a 

NATO békefenntartó katonai egységeinek 

személyes tárgyaiból, felszereléseiből, 

felrobbant katonai lövegekből. Az 1848-as 

szabadságharc emlékére egy igényesen 

felújított kiállítást tekinthettünk meg a pákozdi 

csata köré felépítve. Az I. világháborúról 

megemlékezve egy tiszti barakkot néztünk meg 

és a mellette húzódó II. világháborús Margit-

vonal részeként kialakított lövészárkot. A 

gyerekek egy repülőgép-szimulátort is 

kipróbálhattak, és a bátrabbak, akiket nem 

rettentett a nedves környezet, végigsétálhattak a 

lövészárokban is. 

A következő megállónk már Székesfehérvár 

belvárosa volt, a barokk stílusban épített Szent 

István-székesegyház, melyet IV. Béla alapított, 

majd őt magát itt is koronázták meg. Bár a török 

hódoltság idején dzsámiként funkcionált és 

állapota igen megromlott, sikerült restaurálni az 

épületet kívülről és belülről is. A templom alatt 

III. Béla és felesége, Anna királyné sírhelyét is 

megtekinthettük, melynek az a különlegessége, 

hogy a mészkő kifehéredve megőrizte a 

testlenyomatukat. A gótikus stílusú Szent Anna 

kápolnában állva, az ablakok Dsida Jenő 
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Templomablak című versét juttatták eszünkbe, 

„Áldja meg az Úr a belülről látók 

fényességét”. 

A templom előtti téren egy régészeti ásatás 

volt, mi is láthattuk, hogy a feltárás során sok 

emberi koponya és csont került elő a föld alól. 

Ezután átsétáltunk a nyugati színvonalú 

belváros utcáin, terein a Szent István Király 

Múzeumba, ahol gyönyörködhetünk a méltán 

híres Seuso-kincsekben. A részletes 

bemutatóból és a falakon levő leírásokból 

megismerhettük a 14 darabból álló lelet 

együttest, melyből mi 3 tálat, két korsót és egy 

illatszeres szelencét láthattunk kiállítva. A 

feltehetően Kr.u. IV. században készült 

nagyméretű, díszített ezüst edények 

feltehetően egy - a Balatonhoz közel élő - 

magas rangú római személy tulajdonában 

lehettek.  

A program végén elfogyasztottuk ízletes 

ebédünket az idilli környezetben épült 

Bányató vendéglőben, majd hazafelé vettük 

utunkat. A hazaút jó hangulatban telt, voltak, 

akik énekléssel töltötték az utazás idejét. 

 

 
csoportkép  kirándulásról 

 

Összességében elmondható, hogy egy igen 

tartalmas, jó hangulatú kiránduláson 

vehettünk részt. Növekedtünk az ismeretben 

Pákozdon, majd a templom csöndjében 

lelkileg töltekeztünk, a szemeinket 

gyönyörködtettük a kincsekben, végül a 

gyomrunkat is megörvendeztettük. 

Nagyon szépen köszönjük gyülekezetünk 

vezetőinknek a lehetőséget, és Csabainé Vencli 

Máriának és Takaróné Palágyi Mártának a lel-

kes és kitűnő szervezést, valamint, hogy Márti 

néni mindig többet ad, mint amire számítunk. 

Most is így történt. 

    Romencsák Ágnes 

 

 

Kitekintő 

 

Évfordulók  

2014. december 15 – 2015. március 15-ig 

 

1944.december 15. 70 éve történt  

Adolf Eichmann német SS-Sturmbannführer 

utasítására Budapestről elindult a rablott 

kincseket szállító "Aranyvonat". 

 

1894. december 17. 120 éve történt   

Először jelent meg az Új Idők című képes 

szépirodalmi hetilap Herczeg Ferenc 

szerkesztésében. 

 

1944. december 25. 70 éve történt    

A szovjet csapatok bekerítették Budapestet, 

ezzel megkezdődött a magyar főváros csaknem 

két hónapig tartó ostroma. 

 

1000.január 1. 1015 éve történt   

I. István fejedelmet a II. Szilveszter pápától 

kapott koronával Magyarország első királyává 

koronázták.  

 

1755. január 1. 260 éve történt   

Megszületett Festetics György gróf, a keszthelyi 

Georgikon alapítója. 
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1805. január 28. 210 éve történt   

Meghalt Csokonai Vitéz Mihály költő, író 

műfordító, színész (Dorottya). 

 

1775. február 9. 240 éve történt    

Megszületett Bolyai Farkas, matematikus. 

 

1960. február 9. 55 éve történt   

Meghalt Dohnányi Ernő zeneszerző, 

zongoraművész, karmester. 

 

1810. február 10. 205 éve történt   

Megszületett Barabás Miklós festő, grafikus a 

magyar biedermeier festészet legjelentősebb 

művésze. 

 

 
Barabás Miklós: Jókai (kőnyomat) 

 
 

1825. február 18. 190 éve történt   

Megszületett Jókai Mór író, mesemondó, 

újságíró, szerkesztő (Névtelen vár, A lőcsei 

fehér asszony). 

 

1535. február 22. 480 éve történt   

Megszületett Bornemissza Péter költő, egyházi 

és drámaíró, evangélikus prédikátor, Balassi 

Bálint nevelője. 

 

1920. március 1. 95 éve történt   

A Nemzetgyűlés elsöprő többséggel választotta 

meg Magyarország kormányzójává Horthy 

Miklóst. 

 

1885. március 14. 130 éve történt   

Erkel Ferenc: István király c. operájának 

ősbemutatója volt az Operában. 

 

 

„Az pedig az örök élet, hogy 

megismerjenek téged” 

(János 17:3.) 
 

Pesterzsébet, 2014. november 30. 

Takaró Tamás, esperes 

 

TÉRJETEK MEG! 

 

Lectio: Lukács evangéliuma 19; 1-10. 

„És bemenvén, általméne Jerikhón. És ímé 

vala ott egy ember, akit nevéről Zákeusnak 

hívtak; és az fővámszedő vala, és gazdag. És 

igyekezék Jézust látni, ki az; de a sokaságtól 

nem láthatá, mivelhogy termete szerint kis 

ember volt. És előre futván felhága egy 

eperfüge fára, hogy őt lássa; mert arra vala 

elmenendő. És mikor arra a helyre jutott, 

feltekintvén Jézus, látá őt, és monda néki: 

Zákeus, hamar szállj alá; mert ma nékem a te 

házadnál kell maradnom. És sietve leszálla, és 

örömmel fogadá őt. És mikor ezt látták, 

mindnyájan zúgolódának, mondván hogy: 

Bűnös emberhez ment be szállásra. Zákeus 

pedig előállván, monda az Úrnak: Uram, ímé 

minden vagyonomnak felét a szegényeknek 
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adom, és ha valakitől valamit patvarkodással 

elvettem, négy annyit adok helyébe. Monda 

pedig néki Jézus: Ma lett idvessége ennek a 

háznak! mivelhogy ő is Ábrahám fia. Mert 

azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse 

és megtartsa, ami elveszett.” 

 

Alapige: Márk evangéliuma 1; 15. 

„És mondván (Jézus): Bétölt az idő, és 

elközelített az Istennek országa; térjetek meg, 

és higyjetek az evangyéliomban.” 

 

Kedves Testvérek, nyilvánvalóan 

mindannyiótok előtt tudott dolog, hogy az Úr 

2014-es esztendejének elérkezett az első 

adventje, Advent első vasárnapját ünnepeljük. 

Adventus Domini, az Úr eljövetele. Ez a latin 

kifejezés magyarosodott, alakult át a mi 

mindennapi beszédünkben ezé a szóvá, hogy 

Advent. Adventus Domini. Az Úr eljövetele. 

Az Úr érkezése.  

Fontos jól érteni, hogy nem a karácsonyi 

ünnepek eljövetele. Nem erről szól. Nem a 

karácsony várásáról és az arra való 

készülődésről szól az Adventus Domini, 

hanem benne van a szóban, az Úr Jézus 

Krisztus eljöveteléről. Advent az az időszak, 

amikor erre készülünk. Ezt várjuk. Jézusra 

várunk Adventben. Nem karácsonyra 

várunk, Jézusra várunk. Erre készülünk, ő az 

eljövendő, ő az Adventus Domini. Az 

eljövendő Úr. Egészen kicserélődött már a 

fejünkben is, a szívünkben is, ebből eredően 

az életgyakorlatunkban is ez. Úgy gondoljuk, 

hogy az Advent a karácsonyra való készülés 

időszaka. És sokan úgy gondolják, hogy 

akkor, ha én karácsonyra készülök, akkor 

Adventben vagyok, adventi lélekkel vagyok, 

adventi ember vagyok, adventi érzésekkel 

vagyok, de ez nem így van.  

Kedves Testvérek, ő az eljövendő, ami azt 

jelenti, hogy adventben nem valamit várunk, 

hogy majd itt lesz a karácsony. Adventben 

valakit várunk, valaki eljövendőt. És ő 

Jézus. Most nem énekeltettem, de nyilván 

fogjuk az adventi időszakban énekelni a 

legismertebb adventi énekünket, a 312. 

dicséretünket. Nagyon pontosan fogalmaz, aki 

az éneket írta. Mert azt mondja, hogy Őt nem 

hiába várod. Nem valamit, Őt nem hiába 

várod. Ez az „Őt” az, akiről advent szól, Jézus. 

Valakit várunk, Jézust várjuk, az ő eljövetelére 

várunk, az ő érkezésére várunk. Testvérek, 

ezért az adventi készülődés nem más, 

minthogy készítem magamat. A szívemet, a 

lelkemet, a gondolataimat, és készítek 

magamban utat, a várva-várt érkező 

Jézusnak. Azért, hogy Őt ne hiába várjam, 

azért, hogy Ő betérjen hozzám, azért, hogy Ő 

megáldjon engem.  

Az elmúlt hét estéjein itt ebben a templomban 

összegyülekeztünk öt este is, úgynevezett 

adventi előkészítőre, és ott rögtön az előkészítő 

elején beszéltem arról, ami nyilvánvalóan 

sokatok számára is ismert, hogy Bod Péter a 18. 

században élt református lelkipásztor és 

irodalomtörténész azt mondja, hogy a Biblia 

Jézus négy adventusáról beszél. Jézus négy 

eljöveteléről. Jézus négy érkezéséről beszél. 

Mennyire beszűkültünk mi! Adventben 

karácsonyra várunk. Holott Jézus eljövetelére, 

érkezésére kell várni, s ennek négy érkezési 

formájáról is beszél a Biblia.  

Így sorolja fel ez a nagyszerű lelkipásztor: az 

első adventje Jézusnak az, midőn testben 

megjelenik. A második adventje az, midőn a 

szívbe bészáll és az embert megtéríti. A 

harmadik adventje az, amikor a halál óráján 

elmegy az emberhez. És a negyedik az, 

amikor újra visszatér ítélni eleveneket és 

holtakat. Volt tehát Jézusnak egy történelmileg 

jól behatárolható első adventje. Egy első 

eljövetele. Amikor testet öltött, emberré lett, 

látható létformát vett föl, behatárolható a 

történelmi időpont (Augustus császár idejében), 

valóságosan megjelent közöttünk. Ezt 

ünnepeljük karácsonykor. Ez Jézus első 

adventje. Első érkezése. De még várunk három 
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adventet. Az első megtörtént. Eljött Jézus, 

hogy az összes róla szóló ószövetségi ígéretet, 

próféciát maradéktalanul betöltse. Eljött Jézus, 

hogy elhozza Isten bocsánatát a maga halála 

által. Eljött Jézus test szerint, hogy tanítson 

Isten országáról, hogy oda hívjon, és oda 

gyűjtse az embereket. Amiért Jézus első 

adventje volt, azt elvégezte hiánytalanul. 

Mielőtt test szerint elment volna, akkor 

megígérte, hogy lesz egy végső adventje is. 

Hogy a történelem és az idők végén visszajön 

ítélni élőket és holtakat. Ez lesz Jézus utolsó 

megjelenése. A történelem vége. Ez lesz a 

negyedik, a sorrendben a negyedik Advent, 

hogy visszatér Jézus. Újra látható lesz. Az 

első adventjében és az utolsóban minden szem 

megláthatja őt. Látható módon történik majd.  

Kedves Testvérek, van e kettő között azonban 

két olyan adventje is Jézusnak, ami egészen 

lelki, nem az emberi szem számára látható, de 

mégis valóságos eljövetel. Ilyen az, amiről 

Bod Péter azt mondja, hogy eljön, midőn a 

halál óráján elmegy az emberhez. Ez 

bekövetkezik mindannyiónknál, teljes 

bizonyossággal. Midőn a halál óráján 

elmegy minden emberhez.  

Kedves Testvérek, azt tanítja az Írás, hogy 

akinek a földön az élete össze volt kötve ezzel 

a Jézussal, azt Jézus magához viszi az Ő 

országába, amikor eljön hozzá a halála óráján. 

És akiknek az élete nem volt összekötve ezzel 

a Jézussal itt a földön, azokhoz is eljön a 

halála óráján. A Biblia azt mondja, hogy az 

ilyenek számára nem az örök üdvösség 

kezdődik, hanem az örök kárhozat kezdődik. 

Van hát Jézusnak egy ilyen adventje is. Hogy 

eljön a halálom óráján. Mindenkihez eljön, s 

mindenkinél bekövetkezik.  

Kedves Testvérek, már csak a negyedik van, 

hiszen az elsőről beszéltünk, ami már 

megtörtént, az első karácsonyban, az utolsó, 

az az idők végén fog megtörténni, aztán 

megtörténik mindenkivel a halála óráján az 

advent és maradt a még hiányzó egy. Erről 

fogok szólni ma. Ezt így mondja Bod Péter, hisz 

ez összefügg a másik hárommal nagyon 

szorosan: „midőn a szívbe bészáll, és az 

embert megtéríti.” Erre figyelünk Advent 

első vasárnapján.  

Van egy mind a hármat érintő advent. Amikor 

Jézus a szívbe bészáll és az embert megtéríti. 

Először azt értsük meg, hogy nincs a szívünkben 

Jézus. Jól mondja Bod Péter, nincs benne. Nem 

úgy van Testvérek, hogy egyszer csak valaki 

rádöbben arra, hogy milyen érdekes, én 

Istenhívő ember vagyok. Ezt gondolhatja, csak 

ez nem lehetséges. Mert ahhoz bé kell szállnia 

Jézusnak. És ez a bészállás, ez már nem múlik el 

nyomtalanul. Emberek beszélnek arról, amikor 

kicsit megpiszkálom őket, mert a hitükre 

hivatkoznak, arra, hogy én nem tudom végül is 

megmagyarázni, csak azt tudom, hogy hiszek. 

Kedves Testvérek, ilyen nincs. Egyszerűen 

nincs. Mikor kérdezem, azt mondja, Bibliát nem 

olvasok.  

Hogy lehet Biblia nélkül Istenben hinni, mikor 

Istennek az a kijelentése? Semmit nem 

tudhatsz Istenről, csak annyit, amennyit ő 

mond magáról. Aki nem olvassa Isten Igéjét, az 

semmiképpen nem hihet Istenben, abban az 

Istenben, aki kijelenti önmagát, hogy ő kicsoda. 

Azt megíratta. Aztán azt mondja, ő nem jár 

templomba, mert ez igazán nem olyan fontos 

dolog. Otthon is tud ő hinni. Csakhogy Isten 

igéje azt mondja, hogy a hit az hallásból, a 

hallás meg Isten Igéjéből jön be a szívünkbe. 

Aki tehát nem olvassa Isten Igéjét, nem 

hallgatja annak magyarázatát, annak a 

szívébe Jézus sose száll bé. Az nem hihet 

Istenben. Erre szokták magyarázatul 

hozzátenni: a magam módján hiszek. Higgyél 

nyugodtan, csak azzal nem fogsz üdvözülni. 

Azzal elkárhozol. Csak azon az úton lehet hinni 

és üdvözülni, amit az Isten kijelent. Más úton 

nem. A magam módján nem hihetek. Csak Isten 

módján van üdvözítő hit. A magam módján 

nincs.  
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Testvérek, a hit, hallásból van. A hallás, Isten 

Igéjéből. Az van benne a lelkemben, a 

szívemben. Ami nem születetten van benne, 

mert nincs születetten hit a szívünkben, hanem 

ami belekerült hallás útján. A hit nem születik 

velünk. A hívő élet, a hitben maradó élet, az 

üdvözülő élet nem születik senkivel. És nem 

lesz csak úgy, valami képen, magam sem 

tudom, az én belső erőforrásom. Ilyen nincs. 

Miközben hallgatom Isten magáról szóló 

kijelentését, a közben születhetik meg bennem 

az, amire azt mondhatom, hogy hiszek benned 

Uram. Erre utal Bod Péter, nagyon szép 

kifejezés, amikor azt mondja, hogy „bészáll a 

szívembe Jézus”. Mert, hogy nincs benne. 

Hanem bészáll a szívembe. Nem volt benne, 

de egyszer bészáll a szívembe.  

Testvérek, ez egy titokzatos dolog. És mindent 

megelőz. Hogy bészáll a szívembe. De ez a 

titokzatos és mindent megelőző, amit 

újjászületésnek nevez a Biblia, az kizárólag 

igehallgatás közben születik. Ez a csoda, ez a 

titok ez úgy kezdődik, úgy száll bé Jézus a 

szívembe. Nem úgy, hogy most a televízió 

egyik csatornáját nézem otthon hanyatt dőlve 

vagy a rádió kabarét vagy Isten tudja, mit 

hallgatok és egyszer csak: Nézzed már! Hát 

nem bészállt? Nem bizony. Nem bizony, soha 

senkivel nem történt így. A kegyelem ingyen 

kegyelem, de nem potyakegyelem. Így 

kezdődik. Felülről jön mindent megelőzően.  

De úgy folytatódik, ahogy Jézus mondja, tehát 

„térjetek meg”! Jézusnak ez volt az első 

beszéde, amit ezen a földön elmondott. Ez volt 

Jézus első igehirdetése, amelyikben mindent 

összefoglalt. S hogy kezdi? „Elközelített a 

mennyeknek országa.” Én idehoztam, szív-

közelbe hoztam, bészáll a szívedbe Isten 

országa. S mégse lesz csak úgy váratlanul az 

enyém. Hanem –azt mondja Jézus-, ezért 

„térjetek meg”! Minden úgy kezdődött és 

minden úgy kezdődik ma is, hogy egyszer 

csak betelik az idő. Eljön az alkalmas pillanat. 

Ez az, amikor egyszer világosan megérted, 

hogy Isten érinti igehallgatás közben a 

szívedet, a lelkedet, a bensődet, az életedet. 

Hogy veled van beszéde az Istennek, bészállt 

Jézus. Elhozta Isten országát. Ott van. Ez a 

kegyelem. A felelősségünk meg ott van, hogy 

erre hogyan reagálunk. A megtérés erre 

felelet, erre válasz, erre mozdulás.  

Kedves Testvérek, Isten országának az erői, 

mert elközelített az Isten országa Jézusban, itt 

vannak ebben a világban, akkor is, ha nem 

tudjuk. Itt vannak úgy, hogy rajtunk keresztül, 

de Isten tőlünk függetlenül is munkálkodik 

ebben a világban. Vegyétek tudomásul, hogy 

minden tiszta, igaz, jó, életszépítő, minden 

nagyszerű abból következik, hogy elközelített az 

Istennek országa ebbe a világba és beáradnak az 

életbe. És, ha mégis erőtlennek, kevésnek 

látod a keresztyének hatását ebben a 

világban, Európában, Magyarországon, 

emberi szívekben, családok életében, annak a 

mi részünkről az az oka, hogy nem engedünk 

Jézus szavának. Elközelített a mennyeknek 

országa, ezért térj meg. A világ csak ott 

szépül, csak ott gyógyul, ahol Isten országa 

erői tudnak hatni rá. Térjetek meg! Ebben az 

van, hogy engedjétek és segítsétek elő, hogy én 

megtérítsem a szíveteket. Kívánjátok, akarjátok, 

hogy amit elhoztam, az Isten országa, annak 

minden szépségét, erejét, áldását odaadjam.  

Tudom én, hogy ez, hogy megtérés, ez sokaknak 

olyan nagyon idegenül, kicsit olyan szektásnak, 

kicsit így, kicsit úgy hangzik. Arra hivatkoznak 

sokan, hogyha ez egy komoly dolog lenne, 

akkor a keresztyénség sokat változtatna a 

világon. Érdemes lenne megtérni, ha azt látnánk, 

hogy a keresztyénség nyomán ez a világ 

gyógyul. De nem ezt látjuk. Mások azt mondják, 

hogy miért térjek én meg, amikor ismerek én 

elég megtért embert ahhoz, hogy eszem ágában 

se legyen megtérni. És sajnos, sok igazuk van 

azoknak, akik erre hivatkoznak. Mennyi 

nagyképű, gőgös, fölfuvalkodott megtért ember 

van. Mennyi összeférhetetlen, utálatos és 

ítélkező. Rengeteg rosszat lehet elmondani a 
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megtért emberekről. Annyi szeretetlenség, 

annyi farizeizmus, annyi utálatosság tud 

bennük lenni. Annyi Júdás van köztük, annyi 

szégyent hoznak az Isten nevére. Én is tudnék 

ilyen hívőket mondani és közéjük tartozom én 

is.  

De ez senkit nem mentesít és nem ment föl a 

megtérés kötelezettsége alól, amit Jézus 

mond, „térjetek meg”! Ha akadálya voltam 

valaki hitre jutásának, azt az Isten leperli 

velem az utolsó ítéletkor. Ha az én hívő 

életemen botránkozott meg valaki, azt én 

rajtam számon kéri az Isten. De ez nem 

mentesít senkit, erre nem hivatkozhat Isten 

előtt senki, hogy láttam az apámat, az 

anyámat, a szomszédomat, a testvéremet, a 

hívő társamat, azt mondta megtért, és undorító 

volt. Még akkor sem ment föl senkit. Isten 

előtt senki nem fog hivatkozni erre, mert nem 

lehet. Itt mondhatjuk, Isten előtt nincs ilyen. 

Állok a magam döntéséért felelősen, s nem 

mutogathatok senkire. Arra majd mutogat az 

Isten. 

Persze, gyarlók voltak Jézus megtért 

tanítványai is, egyszer megharagudtak és azt 

mondták: Uram, gyújtsuk fel ezt a Samáriai 

falut, úgy ahogy van. Az anyjuk mindenit! Ne 

éljenek, pusztuljanak el! Mikor gyerekeket 

visznek Jézushoz, ott okoskodnak a 

tanítványok, hogy hagyjátok ezeket a 

gyerekeket, az Úr ezekkel nem foglalkozik. 

Amikor Jézus arra kérte őket, gyertek és 

imádkozzatok velem, ott a haláltusájában, 

mind elalszik. És amikor eljön Jézus pere a 

kivégzése előtt, egy kivétellel mind elszalad. 

Gyáván és mégis, ha valaki akkor azt 

mondja, hogy ilyenek a megtértek, igazat 

mond, ilyenek, de arra senki nem 

hivatkozhatott, hogy ő miért nem tért meg.  

Ne én legyek egyetlenegy megtérőnek se a 

példája. Nagyon szépen kérek mindenkit, 

akinek valaha megfordult a fejében, és ha 

joggal megütköztél megtért emberek 

keresztyén életén, akkor értsd meg a szabályt: 

Jézusra hasonlíts! Mutasd meg a 

megtérteknek, hogy szerinted milyen egy 

igazi megtért életű ember. Mutasd meg! 

Jézus jön, elhozza Isten országát, a szívbe 

bészáll, és kész megtéríteni engem, de soha 

nem ellenemre, soha nem nélkülem, csak 

velem együtt. És itt kezdődnek a bajok. Az 

igazi bajok. Mert mit is kér Jézus, amikor azt 

mondja, hogy térjetek meg? Térjetek be az 

uralmam alá. Ez egy egyszeri esemény, azt 

jelenti ez, hogy elkezdek egy tudatos, hívő 

életet, átadom az uralmat az otthonomban, a 

szívemben Jézusnak. Mint a napi Igénkben 

olvasott Zákeus.  

Aztán azt jelenti ez, szégyenkezve leteszem elé 

a bűneimet. Uram, amit patvarkodással 

elvettem. Azt jelenti ez, mindent megpróbálok 

helyrehozni. Egy új életet jelent. Térjetek meg! 

Íme én elhoztam Isten országát a szívetekbe, 

bészálltam. Kész vagy-e az uralmat átadni 

önként? Zákeusra Jézus nem parancsol rá. 

Bemegy a házába és leül az asztalfőre és egy 

szót nem szól neki, nem kényszeríti semmire, 

csak vár. Hogy ezt Zákeus önként megtegye. 

Hogy akarja. Hogy vágyjon utána, hogy vége 

legyen Zákeus addigi tolvaj életének. 

Ellenünkre, beleegyezésünk nélkül senkit 

nem térít meg az Úr, csak velem együtt térít 

meg. De a megtérés nem csak egy egyszeri 

esemény, hanem egy folyamatos esemény, 

hogy Isten Uralma újra és újra 

meglátszódjon rajtam, mások javára is. Hogy 

tényleg gyógyuljon a világ. A családom élete, a 

házasságom, az emberi kapcsolataim. 

Gyógyuljon a világ azáltal, hogy Jézus bészállt a 

szívembe és velem együtt megtérítette azt. Erre 

a Jézusra várunk? Ezt jelenti Advent. Nos, tudd, 

nem hiába várod, betér hozzád és megáld, ha 

akarod te is.  

Ámen! 
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Rendszeres gyülekezeti alkalmak  
 

Kedd 10:00 Asszonyóra 

   18:00 Férfióra - minden hónap 

1. és 3. keddjén 

  19:00 FIFA - Fiatal felnőttek 

alkalma - minden hónap 2. és 4. keddjén 

Szerda  19.30 Kóruspróba 

Csütörtök 10:00 Gyülekezeti bibliaóra 

  18:00 Kis ifi - 20-22 éves korig 

  19.00 Anima Soni próba 

Péntek 17:00 Mini ifi - 16-19 éves korig 

  18:00 Nagy ifi - 23-35 éves korig 

Vasárnap 10.00 Istentisztelet 

    Gyermekistentisztelet 

   Gyermekmegőrzés 

    Kórus próba 

    Ifjúsági kórus próba 

 

 

 
 

 
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
 


